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ULI

szanowny Pdnie Ęrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca br. dotyczące
wątpliwości zwią7anych z definicją ''decyzJl inwesĘryJneJ', okeślonej w ustawie
o promowanju energll z wwkosprawnej kogeneracJl1 (dalej: ustawa CHP), pragnę
przedstawić nastęPujące wyjaśnienia.

Z przestanych informacji wynika, iżfS'A. (da[ej: spótka tub!

J phnuje rea{izację inwestycji w zakesie budowy nowych gazowych jednostek

kogeneracjt zasitających mlejskle systemy ciePłownicze oraz ub|egan|e się o wsparcie
przewidziańe w ustawie cHP' Jak wskazano' projekty realizowane przez J mogą
ubiegać się o uzyskanie wsparcia poprzez udziat w aukcji, przeMdzian€j w rozdziale 3
ustawy CHP . dla nowych jednostek kogeneracji o mocy poniżej 50 MW oraz naborze,
przewidzianym w rozdziale 5 ustawy CHP - dla nowych jednmtek kogeneracji o mocy co
najmniej 50 MW. Zgodnie z aft. 2 pkt 14 usta$ry CHP, nowa Jednostka kogeneracJl
oznacza jednostkę kogeneracji' w czasie budowy któĘ zainstalowano wyłącznie
urządzenia wyprodukowane w okresie ó0 miesięcy przed dniem wytwozenia po raz
pierwsry energi| elektrycznej w Ę jednostce, co do któĘ decyzję lnwestycyjną
podjęto: a) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej n.ie mniejszej niż 1 MW
i mniejszej niż 50 MW - po dniu wgrania aukcJi, b) dla jednostek o mocy zainstalowanej
etektrycznej nie m i€jszej niż 50 Mw - po dniu wygrania naboru.

l u9tawa z dnla '4 grudnia 2018 r. o promowanlu eneĘ'| z wysokosprawnej kogeneracji (t.J. Dz. U. z 2020 r
poz. r,)u),
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W tym konteKcie proszą Państwo o Potwierdzenie. że podpisanie orzez wytwórce
energii elektrvcznej w iednostce kogeneracji z operatorem sieci gazowej umowv
o orzvłaczen|e proiektowanei ie-dnostki do tei sleci. nie oznacza ood.iecia decyzii
inwestvcyinej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy CHP,

zgodnie z definicją przyjętą w ustawie CHP, deryzja inwestycyjna oznacza
rozpoczęcie robót budowlanych a'rrią'zanych z inwestycją atbo podjęcie wiążqcego
zobowiązania do zamówienia urrądzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inw€stycja
staje się nieodwracalna, z wytączeniem zakupu gruntów oraz prac Przygotowawczych,
Polegających na uryskiwaniu zezwoleń i wy*onywaniu wstępnych studiów wykonalności,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąri wcześniej. Definicja ta jest tożsama
z definicją rozpoczęcia prac, okre.śloną w pkt 19 ppkt 44 wytycznych Komisji w sprawie
pomocy państwa na ochronę środowiska i cele zwięane z energią w latach 2014"202e.
wytyczne te byty podstawą zatMerdzenia przez KE Programu pomocy' jakim jest ustawa
CHP, jako zgodnego z rynkiem wewnetrznym UE3.

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ww' wytycznych jest to, że pomoc na
ochronę środowiska i cele związane z energią można uznac za zgodną z rynkiem
wewnętrznym tylko wówczas, gdy stwaEa efekt zachęty. Kom'isja uznaje, że Pomoc nie
stanowi zachęty dla beneficjenta w tych wszystkich przypadkach, w których orace nad
oroiektem zostatv rozDocfete Drzed ztożeniem o.z€z beneficienta wniosku o orzv.fnanie
oomocy do wtadz kraiowvch. w takich przypadkach, jeśti beneficjent rozpocryna
realizację pĄektu przed ztożeniem wniosku o pomoc' żadnej pomocy przrfnanej na tak
projekt nie uważa się za zgodną z rynkiem wewnętrznym4.

Przytoczona powy.żej definicja decrfji inwestycyjnej (rozpo{zęcia prac) okreśta
de facto trzv zdarzenla. których wystąp|enle (choÓ Jednego z n|ch) prz€d złożeniem
wniosku o pomoc oznaęa, że pomoc nie twoEy ef€ktu zachęty' a co za tym idzie, nie
może być udzielona' Wydarzeniami tym'i są rozpoczęcie robót budowlanych związan}rch
z inwestycją lub pierusze wiążące zobowiązani€ do zamówienia uaądzeń lub inne
zobowiązanie, które czyni inwestycję nieodwracalną zależnie od tego, co nastą)'i
najpiem. Nateł więc przeanalizować, czy zawarcie umowy o przytączenie do sieci,
o któĘ mowa powyżej, stanowi jedno zww. zdarzeń'

2 Dz. Uża. UE c 200 z dnia 28'06.2014 r.
I Decyda KE z 15,04,2019 r. w sprawie 5A.51r92 (2019/N) - Poland - CHP support and State aid SA,52530
(2019/N) - Poland . Reductions from CHP charges for Energy lntęn$ive U5er5
httDś: / lec'auroDa'eu/competltion /stat€ aid/cases1/2019301278ó58 208447ó 147 2.odf
' Zob. pkt 49-50 wytycznych,
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w odniesleniu do,,rozpoczęcie robót budowtanych związanych z inwestycją'''

zgodnie z art. 41 ust' 1 i 2 ustaw z dnia 7 lipcd t994 Prawo budowland, rozpoczęcie

budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy' Pracami

tymi Ę: wytyczenie geodezyjne obiektów w telenie, wykonanie niw€lacji terenu,

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczaso\,vych obiektów, wykonanie

przytączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Rozpoczęcie robót

budowlanych nasĘpuje zatem w momencie fizycznego podjęcia prac przygotowaw€uych

lub pierwszego wpisu do diennika budo\Ą,y odnoszącego się do tych prac. Podobnie

wyjaśnita Komisja Europejska na Platformie e.state Aid Wiki6. stwierdzita' że prace

poprzedzające wtaściwe roboty budowlane takie jak: rozbiórka, roboty ziemne

(np. usunięc.ie humusu, zabezpieczenia przez pzesiąkaniem wody)' przylącza do siec'i

wodno.kanalizaryjnej i elektroenergetycznej na potrzeby budowy' stanowią rozpoczęcie

prac nad projektem, ponieważ tego rodzaju prace są bezpośrednio związane z projeKem

inwestycyjnym i 7ałł,łyczżj są wynikiem powzięcia przez przedsiębiorcę zobowiązań,

np. podpisania umowy z wykonawcą. zatem' jak stusznie wskazano w przekazanym do

UoKiK piśmie, samo podpisanie umowy o PEyłączen|e do sieci nie stanowi rozDloczec|a

robót budowalnvch. Dopiero rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją.

np. podjęcie ww. prac prrygotowawcrych, w tym wykonanie przytączy do sieci

infrastruktury technicznej na potrzeby budowy' będzie stanowiło rozcięcie prac

w rozumieniu przeplsów o pomocy publiczneJ.

Przedmioterrt umowy o Prrytączenie do s.ieci nie jest również zamówienie unądzeń

(drugie z ww. wydarzeń, definiujących deqzję inwestycyjną/rozpoczęcie prac). zgodnie

z a.t.7 Ust. 2 ustawy Prawo energetyczne7, umowa o or4ylaczenie do sieci określa co

naimniei: termin realizacji prryłączenla, wysokość opłaty za pr4yłącz€nie' miejsce

rozgraniczenia wtasności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu

przytączanego, zakres robót niezbędnych przy reatizacji przytączenia' wymagania

dotyczące lokalizacji układu pomiarowo.rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram

pzytączenia, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości

naleĄcej do podmiotu przytączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do

reatizacji przytączenia, przewidywany termin zawarcia umowy' na podstawie której

nastą]i dostarczanie patiw gazowych lub energii, i|'ości patiw gazowych lub energii

przewidzianych do odbioru, moc przylączeniową odpowiedziatność stron za

niedotr4ymanie warunków umowy' a w szczegótnośc' za opóźnienie terminu realizacji

!  T.J .  Dz '  U.  z f019r.wz.118ózezm.
ó Pt.tforma sluźącą do Y,ymiany nieoficjalnych stanowi5k międry KE a Państwami cfionkorł.5kim|'
7 Ultawa z dnla 1o kwietnia 1997 f. Prawo eneĘetyane (t'j. Dz. U. z 2020 r' poz. 833)'

.^.

*.'#*ffi1t*li$T.q[f;,lt*# ^-. -
-



prac w stosunku do ustalonego w umowie' oraf okres obo$,iązywania umowy i warunki jej

rozwiązania' Podpisanie ww. umowy o przytączenie do sieci nie stanoy*i wiec wiażóceeo
zobowiazania do zamówlenia urza{zeń.

Należy zatem ronłtażryć, ey w'arz z podpisaniem ww. umowy mamy do czynienia
z wystą]ieniern trzeciego rodzaju zdarzenia, tj. podjęcia innego zobowięania, które
sprav.ia' że inwestycJa staje śię nieodwracalna. Zgodnie z wyjaśnieniami KEE
na temat ,,nieodwracalności inwestycji,', za moment rozpoczęcia prac nad projektem może
zostać uznane podiecie zobowiazania' które Dowoduie. iż z ekonomiczneeo Dunktu
widzenia wvcofanie się z .eatizacji projektu w danym pEypadku nie iest już moż(iwe,
w szczególności z uwagi na to, że znacząca kwota pienlędry zostałaby wówczas utracona
przez inwestora. Jak wskazata KE' to' czy dane zobowią'zanie sPrawia, że inwestycja staje
się nieodwracalna, zależv od warunków teqo zobowiazania, Przestanka ta powinna być
zatem analizowana indyr.v.idualnie w przypadku każdego beneficjenta i podpisywanych
pzez niego umów. KE wyjaśnila' że ze względu na to, że więkzość umów będzie zawierać
klauzulę umożliwiającą jednostronne wypowiedzenie pod pewny'ni warunkami, nie może

to być jedynym czynnikiem determinującym charakter zoboMązania jako odwracalny.
Jeżeli boMem rozwiązanie danej umowy wiązaloby się ze znacznyrni stratami finansowym,i
dla beneficjenta oomocy. umowę taką nateżałoby uz:l'ać za zobowiązanie, które sprawia,
że dana inwestycja będzie kontynuo\,vana nawet w p|zypadku braku pomocy pubticznej'

zatem efekt zachęty nie wystąpi.
Jak wyjaśnili Państwo w piśmie do UoKiK, z praktyki 'inwestycy3nei 

Jwynika,
że nakłady na realizację przylączenia jednostki kogeneracji do sieci gazowej nie
przekraczają kilku procent tącmych kosztów budowy jednostki kogeneracji. Nawet
uwzględniając łącmą wańość naktadów na realizację pr.yĘczenia poniesionych przez

operatora sieci gazowej, które podlegatyby zrekompensowaniu na jego fzecz o(az nateżnej

mu kary umownej (stanowiącej do 10% tych naktadów)' cata kwota stanowitaby niewielki
utamek catkowitego kosztu realizacii inwestycii, Jak wskazano, ewentualna konieczność
poniesienia takich kosztów nie stanowiłaby dla Spótki obc|ążenia na ty]e istotnego, by
przesądzać o nleodwracalnoścl |nwestycJl.

Przyjmując te wyjaśnienia' pragnę jednak zauważyć, że UoKiK nie dysponuje

danymi pozwalającymi ocenić, czy w prrypadku każdego przedsiębiorcy i każdego
projektu, który mógtby ubiegać się o wsparcie na podstawie ustawy CHP, prawidłowe

8 zob' dpowiedź na pyt. 17. Dokument XE, zaY.ierający odpowiedzi na najczękiej zadawane Pytania
dotycfąge przePisów rozPo|ządzenia Komisji (wE} Nr ó5t /2014 z dnia 17 częrwca 20,14 I. uznająĘego niektor€
rodz8jo pomocy fs zgÓdne f rynkiem wewnętEnym w zastosowanlu ań. 107 | 108 Traktatu:
b$p/eeeurcpa'eu/comDetifi
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byłoby stwierdzenie, że obciążenie finansowe zvliązane z ewentualnym roa^/iązaniem

umowy o przytączenie do sieci bytoby na tyle nieistotne, że nie doszloby do spełnienia
pzestanki nieodwracalnego charakteru inwestycji w zwią7ku z podjętym zobowią7aniem'

|stotne dla rozstrzygnięcia powy.ższego mogą być natomiast przepisy samej ustawy

cHP' regulującej m.in. povczególne etapy dziatań wytwórcy w cetu uryskiwania wsparcia.

stanowiona,iż '

muszą być dotączone dokumenty potwierdzające m'in.:
a} wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesytowej

elektroenergetycrnej tub sieci dystrybucyjnej etektroenergetycznej albo
b) zawarcie umowy o orzylaczenie jednostki kogeneracji do sieci przesytowej

eleKroenergetyanej tub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,

c) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej albo
d) zawarcie umowv o przytaczenie jednostki kogeneracji do sieci cieptowniczej,

e) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym . wydanie warunków
prrytączenia jednostki kogeneracji do sieci przesytowej gazowej lub sieci

dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostaty wydane albo

f) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym - zawarcie umowv
o przvtaczenie jednostki kogeneracji do sieci pzesytowej gazowej lub sieci
dystrybucyjnej gazowej . jeżeli zostata zawarta.

Pzepisy ustawy cHP były pEedstawiane Komisji Europejskiej w ramach postęPowania
prenotyfikacyjnego oraz notyfikacyjnego dot. programu pomocowego cHP. Do notyfikacji
ww. programu pomocowego' dokonanej 6 lutego 20.19 r'' władze polskie dotączyĘ tekst

ustawy CHP, zawierający ww. przepis (w bŻmieniu bez lit. e i f' które zostały dodane
ustov,łą z dnid 30 kwietnld 2020 r. o zmlanle ustdw . Prdwo eneryetyczne o|u, ustawy
o pramowaniu energii elektrycznej z wysokosprownej kogeneracji1o\, nakazujący wytwórcy
przedstawieni€ razem z wniosk.iem o dopuszczen.ie do udziatu w aukcji lub naborze
ww. umów o przytączenie. W wyniku postępowania przed KE wtadze polsk'ie zobowiazatv

s.ie do uzuoelnienia ustawv CHP o przeoisv dotyczace efektu zachety, co zostato ujęte
w decyfji KE w motywie 1611 oraz 13112. W związku z powyższym' nowelizacją z dnia

e A.t. 16 ust. 4 pkt t oraz art. 44 ust. 4 pkt 1 ustawy CHP.
'0 h'tlp.l/./-pl3hp'5ęjm.ŁoJ.plljŁa&!]5t&9!rn!gadJ'p^{D..{l2gz009-0-sg*3JT-!pe9-.u3'L.-p&
11 |n case of n6l,v h|gh effictent cHP lnstatl'atlons, the lnv€strnent decision has to be taken not earlier than after
the day an auction was concluded (see section 0) or 8fter the day of conctusion of sełection (see section 0}.
|n case of sub'stantially refurbished and refuńished installations, the investment decision has to be taken only
as of 1 January 2019. lrloreover, the egu|pment that is usgd for the r€allsatlon o' the lnvestment has to be
produced within ó0 months preceding the date of the flrst generation of etectricjty in the new
or (substantiatly} ref urbishęd instatbtion.
1l l.{oreover, Potand commltted ln case of new, substantially refurblshed and refurblshed high effici€nt cHP
instattations to imptementing slecific .provisiom ln a Regulation to the CHP Act that woutd ensu.e granting

ltr'łd och'ony Koitk!r.ńc!| | Konilm.ntó\ł ^Ó.pl. Po*sta'lco|ł wa.!za'/ry 1 < d)''50 wafszawa
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21 tutego 2019 r.1] do ustawy cHP m,in. wprowadzono definicję decyzji inwestycyjnej oraz
zmieniono definicję nowej jednostki kogeneracji i znacznie zmodernizowanej jednostki

kogeneracji. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustary, ,,zoproponowano zmiany

wnikdJące z faktu, że pod koniec procesu prenotyfikacji mechanlzmu wsporcia energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Komisji Europejskiej, KE zobowięata Po|skę do
zapewnienia, że wsparcie dedykowane dIa nowych jednastek kogeneracji, w ramoch aukcji
Iub naboru, będzie moEta uzyskać tylko jednostka spełniająca Wmogi par. 3.2.4.1. (50)

wytycznych w sprawie pomocy państwa nd ochronę śradowlskd i ceIe łłięane z energią
w lotach 2014 . 2020 (spełnienie tzw. efęktu zachęty),,.

zatem, Poprzez Pzyjętą w wyniku postępov'ania pŻed KE konstrukcję przepisów

dotyczących decrfji inwestycyjnej oraz brak zmiany przepisów dotycząrych dokumentów
doĘczanych do wniosku wytwórcy o dopuszczenie do udlatu w aukcji tub naboze (oraz
doprec1aowanie ich w nowelizacji z 30 kwietnia 2020 r.14), ustawodawca Potwierdzlł, że
ww. zawarcie umowy o przytączenie do sieci nie stanowi dć<trfii irtwestvcvinei

w rozumieniu ustawY cHP (rozpoczęcia prac w rozumieniu wytyczńych ). Przyjęcie innej
interpretacji tych przepisów skutkowatoby boMem tym, że wytwórca (wypetniają(

ustawowy obo\ł|iązek przedstaMenia ww. dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziatu w aukcji lub naborze), ooprzez oodpisanie umowv o przyłaczen.ie do sieci orzed
wvqraniem aukcii lub naboru. automatvcznie bvtbv wvkluczanv z możliwości uzvskania
pomocy przewidzianej w ustawie cHP, o którą się ubiega, ze wzgtędu na faK niespetnienia
innego ustawowego obowiązku, tj' podjęcia decFlji inwestyryj nej (rozPoczęcia prac)

dopiero po wygraniu ww. aukcji atbo naboru (okeślonego w art. 2 pkt 14 i 4ó ustawy cHP}.

Z pawłżaniem,

Piotr Petka
Dyrektor

Depdrtamentu lvloni torowani d
Pomocy Pubticznej
I podpisano elektronlcznt e I

Do wiadomoki:

1. Pani Donata Nowak, Dyrektor Depaltamentu Efektywności Energ€tycznej i Kogeneracji' urfąd
Regulacji Energetyki

2. Pan Torn8śz świettlcki, Dyrektor Departamentu Ener$tykl i cleptownictwa, Ministerstwo Ktimatu

of aid only to insta{lations' which did not start works on the Project pńor to the aid application to ensure
the comPatibility \Yith the P.oĄ/ision of pardgraPh 50 of the EEAG {see atso recitat (1ó)}.
13 bllpll /pravło.sejm. gov.D|/i
!a Weszla w życie 13 maja br. Jak godano na stronie Ministerstwa Klimatui Nowe{izoc}a z@rłiero oczeklwoną
przez rynek poprawkę eliminującą wątPliwości interPretącyjne w usta ie o proma aniu energii elektrycmej
z wysjokospraflneJ koge,,,eracJ|. https:l/www.gov.p!/w€b/klimat/novJalizac,ia"Drav/a'gnćrgewcznego"dgt:
:la5gYyaBia:DBJYa:lad9*azogils lrlEgeię
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