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WSTĘP

Wśród dokumentów określających kierunki rozwoju energetyki w Polsce kluczowe miejsce zajmuje 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. W zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) opracowano ponadto 
Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój generacji rozproszonej, opartej o OZE, 
to jeden ze strategicznych celów tej polityki. Praktyczną realizację tego celu wspierają regulacje wprowadzające 
system wsparcia dedykowany odnawialnym źródłom energii oraz jednostkom kogeneracji, mogące stanowić istotny 
element poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój tego typu energetyki pozwala na wytwarzanie energii 
elektrycznej lub ciepła i ich konsumpcję na lokalnym rynku, co pozwala także na ograniczenie inwestycji sieciowych, 
w szczególności w system przesyłowy. 

Ponadto przyczyniając się do zmniejszenia wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji energetyka oparta 
na odnawialnych źródach może stać się istotnym elementem działań w zakresie poprawy efektywności energe-
tycznej. Stworzenie optymalnych warunków rozwoju energetyki rozproszonej (małoskalowej), opartej na lokalnie 
dostępnych surowcach, to ponadto jeden z celów w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
będący jednym z podstawowych (zaraz obok wspomnianej wcześniej poprawy efektywności energetycznej oraz 
wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii) kierunków polskiej polityki energetycznej. Zgodnie z tym dokumen-
tem energetyka odnawialna to przeważnie nieduże jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala 
na zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Jednocześnie wy-
twarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niedużą lub wręcz zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia 
pozytywne efekty z punktu widzenia ogólnie pojętej ekologii. 

Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się dodatkowo do rozwoju, co prawda słabiej rozwiniętych regionów 
kraju, jednakże bogatych w zasoby energii odnawialnej. W dokumencie zwrócono jednak uwagę, że wobec ocze-
kiwanego dynamicznego rozwoju OZE istotnym staje się stosowanie rozwiązań, które zapewnią stabilność pracy 
systemu elektroenergetycznego.

Aktualnie przepisy dotyczące przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej (w tym także źródeł o nie-
wielkiej mocy) oraz systemów wsparcia zawarte są w ustawie – Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych 
do tej regulacji prawnej. 

W Polsce szczególnie sprzyjające warunki do dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystującej 
lokalne źródła energii (w tym metan, czy OZE), istnieją m.in. na terenie województw: pomorskiego, zachodniopo-
morskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego. 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r., w Polsce znajdowało się 1 744 źródeł wytwarzających energię odnawialną 
(bez zróżnicowania ze względu na moc źródła) – w tym 43 instalacje do realizacji współspalania paliw. Łączna moc 
tych instalacji to blisko 4 500 MW.

W ramach prac zmierzających do oceny potencjału do rozwoju energetyki rozproszonej podjęto w Urzędzie Regu-
lacji Energetyki próbę identyfikacji barier w rozwoju generacji małoskalowej (w tym w szczególności OZE) poprzez 
przeprowadzenie badania ankietowego skierowanego do podmiotów, które zrealizowały, są w trakcie realizacji lub 
planujących realizację inwestycji w jednostki wytwórcze małej mocy. 

Ponadto, w oddziałach terenowych Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzących bardzo wiele postępowań ad-
ministracyjnych w sprawie rozstrzygnięcia sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznych źródeł wytwórczych, dokonano analizy informacji zgromadzonych w toku tych postępowań.

Badanie ankietowe przeprowadzono w dwóch etapach. Celem pierwszego z nich − przeprowadzonego w 2012 r. 
przez Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie − było znalezienie odpowiedzi 
na pytanie, jakie czynniki stanowią bariery rozwoju generacji małoskalowej na terenie województwa lubelskiego. 
Podsumowanie tego przedsięwzięcia miało miejsce na konferencji poświęconej tej tematyce, zorganizowanej z ini-
cjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie 7 grudnia 2012 r. (informacja o konferencji oraz dokument 
„Bariery rozwoju generacji małoskalowej − Raport cząstkowy dla województwa lubelskiego” dostępne są na stronie 
internetowej urzędu pod adresem: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/5037/Prezes_URE_na_konferencji_poswie-
conej_rozwojowi_energetyki_na_Lubelszczyznie.html). Drugi etap przeprowadzony w 2013 r. objął swoim zasię-
giem teren całego kraju. 

Aktualnie prezentowany Raport końcowy stanowi zatem podsumowanie ogólnopolskiego projektu badawczego 
z przełomu lat 2012−2013, zawierające wnioski i rekomendacje w zakresie identyfikacji barier w rozwoju generacji 
małoskalowej (w tym w szczególności OZE).
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1. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

Ankiety, wraz z prośbą o jej wypełnienie oraz rozpropagowanie wśród współpracujących podmiotów 
i instytucji zainteresowanych rozwojem generacji małoskalowej i OZE, skierowane zostały do przedsię-
biorców, organizacji przedsiębiorców operatorów systemów elektroenergetycznych, a także samorzą-
dów terytorialnych.

W ankiecie udział wzięły 283 podmioty, tj. przedsiębiorcy-inwestorzy, jednostki samorządu terytorial-
nego, organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorstw dystrybucyjnych. 

Ankietowani zgodnie twierdzą, że niecierpliwie oczekują na nowe rozwiązania prawne, które miałyby 
stworzyć optymalne warunki rozwoju generacji rozproszonej.

1.1. Teren pod lokalizację inwestycji

W dziedzinie lokaliza-
cji inwestycji najbardziej 
istotnymi barierami okaza-
ły się: czas trwania proce-
dury zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz nie 
wyznaczenie w miejsco-
wym planie zagospodaro-
wania przestrzennego tere-
nów pod lokalizację źródeł 
(odpowiednio 81% i 69% 
ankietowanych), co wska-
zuje, że w tym obszarze 
największe znaczenie mają 
kwestie związane z odpo-
wiednim przygotowaniem 
przez jednostki samorzą-
du terytorialnego procesu 
przygotowywania i zmiany 
tych planów.

Ponadto bardzo istotny-
mi barierami są: brak moż-
liwości uzyskania decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz negatyw-
ne nastawienie organizacji 
ekologicznych (odpowiednio 
63% i 64% ankietowanych). 

Natomiast najmniej istotne (wskazane przez 45% udzielających odpowiedzi) okazało się negatywne 
nastawienie przedstawicieli samorządu.

1.2. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

W obszarze warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej najistotniejszymi barierami rozwoju gene-
racji małoskalowej są: brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci (79% i 74% 
respondentów, którzy udzielili odpowiedzi) oraz tożsame, jak w przypadku źródeł o dużej mocy, wyma-
gania w zakresie uzyskania warunków przyłączenia (74% udzielonych odpowiedzi). 

Bariery - teren pod lokalizację inwestycji
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Ponadto istotne bariery 
to: uwzględnianie w umowie 
o przyłączenie do sieci w wy-
sokości opłaty za przyłączenie 
nakładów na rozbudowę lub/i 
przebudowę sieci dystrybu-
cyjnej oraz obowiązek budowy 
i eksploatacji przyłącza na-
kładany na wnioskodawcę 
w umowie o przyłączenie do 
sieci (70% udzielonych odpo-
wiedzi). Najmniej istotne, dla 
udzielających odpowiedzi, jest 
przedłużanie przez przedsiębior-
stwo energetyczne procedury 
przyłączenia (58% responden-
tów, którzy udzielili odpowiedzi).

1.3. Wybór technologii

W przypadku zagadnień do-
tyczących wyboru technologii, 
nieznacznie powyżej połowy 
ankietowanych (54%) wskaza-
ło jako bardzo istotną barierę 
brak systemu rekomendacji 
(certyfikacji) technologii źródeł 
generacji małoskalowej, stano-
wiącego wsparcie dla inwestora 
w wyborze technologii (przez 
podmioty niezależne od przed-
siębiorstwa dystrybucyjnego). 
Ponadto 38% ankietowanych 
uznało za istotną barierę brak 
systemu rekomendacji (certy-
fikacji) instalatorów, natomiast 
34% określiło ją jako mało 
istotną.

1.4. Koncesjonowanie

Większość ankietowanych 
uznała, że koncesjonowanie sta-
nowi znaczącą barierę rozwoju 
generacji małoskalowej. Dotyczy 
to zarówno braku zróżnicowania 
wymagań w zakresie uzyskania 
koncesji z uwagi na moc źródła 
(59%), jak i wymogu prowadze-
nia działalności gospodarczej 
jako warunku uzyskania koncesji 
na wytwarzanie energii elektrycz-
nej bez względu na moc źródła 
(54%).

Bariery - wybór technologii

Bariery - warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
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1.5. System wsparcia dla energii 
elektrycznej i ciepła wytworzo-
nych w odnawialnych źródłach 
energii i jednostkach kogeneracji

Wszystkie z ankietowanych kwestii 
dotyczących systemu wsparcia okaza-
ły się dla respondentów istotnymi ba-
rierami, a mianowicie: brak systemu 
wsparcia inwestycyjnego umożliwiają-
cego uzyskanie wparcia przez wszyst-
kie podmioty aplikujące i spełniające 
warunki do skorzystania z takiego 
systemu stanowi przeszkodę dla 71%, 
czas obowiązywania systemu wspar-
cia − dla 63%, a wymóg prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadania 
koncesji w celu uzyskania świadectw 
pochodzenia dla podmiotów wytwa-
rzających energię elektryczną w OZE 
lub jednostkach kogeneracji wyłącznie 
na potrzeby własne − dla 58%.

2. BARIERY ZIDENTYFIKOWANE PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ 
BĘDĄCYCH WE WŁAŚCIWOŚCI ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

¾¾ Brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci.

¾¾ Uwzględnianie przez operatorów systemów dystrybucyjnych w kalkulacji wysokości opłaty za przyłą-
czenie nakładów na rozbudowę lub/i przebudowę sieci dystrybucyjnej.

¾¾ Nakładanie przez operatorów systemów dystrybucyjnych na podmioty ubiegające się o przyłączenie 
do sieci obowiązku budowy i ponoszenia kosztów eksploatacji przyłącza.

¾¾ Uwzględnianie w analizie istnienia/braku technicznych warunków przyłączenia źródła, oprócz zawar-
tych umów o przyłączenie oraz wydanych i ważnych warunków przyłączenia, także mocy przyłącze-
niowych źródeł, dla których wydane zostały odmowy przyłączenia do sieci.

¾¾ Narzucanie w projektach umów o przyłączenie obowiązku przedłożenia gwarancji, jako zabezpiecze-
nia wykonania umowy przez podmiot przyłączany, niezależnie od obowiązkowej zaliczki na poczet 
opłaty przyłączeniowej oraz kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. 

¾¾ Brak jednolitej i spójnej metodologii rozpatrywania wniosku o wydanie warunków przyłączenia oraz kształto-
wania treści umowy, przejawiający się w braku konsekwencji w odniesieniu do pojęcia kompletności wniosku 
o przyłączenie oraz w dowolności i uznaniowości w określaniu zakresu obowiązków podmiotu przyłączanego. 
W efekcie wytwórcy wnioskujący o przyłączenie mają znacząco różne zakresy zadań do wykonania.

¾¾ Stanowisko Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie braku możliwości zbilansowania systemu 
elektroenergetycznego w przypadku przyłączania do sieci elektroenergetycznej (w tym sieci dystry-
bucyjnej) źródeł generacji wiatrowej, w tym źródeł o mocy poniżej 2 MW, w stosunku do których nie 
istnieje obowiązek sporządzania ekspertyzy wpływu źródła na sieć oraz uzgadniania z tym operato-
rem warunków przyłączenia do sieci. 

Bariery - system wsparcia
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¾¾ Przedłużanie przez operatorów systemów dystrybucyjnych terminów wydawania warunków przyłą-
czenia do sieci, wskazanych w postanowieniach ustawy – Prawo energetyczne.

¾¾ Trudności ze spełnieniem wymagań związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska – uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

¾¾ Trudności związane z uzyskaniem dokumentów zezwalających na lokalizację inwestycji na danym 
terenie.

3. PODSUMOWANIE

W zakresie warunków przyłączenia do sieci najistotniejszymi barierami są: tożsame, jak w przypadku 
źródeł o dużej mocy, wymagania w zakresie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
oraz brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci. Dużym utrudnieniem dla podmiotów 
ubiegających się o przyłączenie do sieci, a jednocześnie działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami, 
jest uwzględnianie przez operatorów systemów dystrybucyjnych w kalkulacji wysokości opłaty za przyłączenie 
nakładów na rozbudowę lub/i przebudowę sieci dystrybucyjnej. 

Zgodnie bowiem z ustawą – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 
energii elektrycznej jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na 
potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach 
wykonawczych oraz w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub 
planach rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub ener-
gię, natomiast budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmio-
tów ubiegających się o przyłączenie do sieci (przyłączy), powinno zapewnić przedsiębiorstwo dystrybucyjne, 
umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie.

W zakresie terenu pod lokalizację inwestycji − w przypadku, gdy gmina posiada miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, istotną barierą okazał się czas trwania procedury jego zmiany. W sytuacji braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (a taki przypadek nadal dotyczy dużej części gmin), 
barierą staje się procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decy-
zja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla danego źródła. W tym miejscu nadmienić należy, że zgodnie 
z regulacjami zawartymi w ustawie – Prawo energetyczne, do wniosku o określenie warunków przyłączenia 
podmiot ubiegający się o przyłączenie powinien dołączyć w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie 
objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Podsumowując badanie ankietowe oraz informacje zdobyte w toku zadań realizowanych przez oddziały tere-
nowe, niewątpliwie należy uznać, że najistotniejsze bariery rozwoju generacji małoskalowej dotyczą warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację inwestycji oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
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Bezsprzecznie zasadniczą rolę w procesie przyłączania do sieci źródeł małej mocy odgrywa nastawienie 
lokalnej społeczności i organizacji ekologicznych. W tym miejscu należy podkreślić, jak ważnym zadaniem jest 

propagowanie wiedzy na temat zalet rozwoju generacji małoskalowej wśród lokalnej społeczności. Negatyw-
ne nastawienie i niechęć sąsiedztwa źródeł energii elektrycznej może kończyć się sytuacjami konfliktowymi, 
a co za tym idzie − prowadzić do wstrzymania procesu przyłączania danego źródła do sieci. Znaczącą rolę 
odgrywa także wspieranie rozwoju generacji małoskalowej przez lokalne samorządy poprzez − w szczególności 
− gromadzenie i udostępnianie inwestorom przydatnych informacji dotyczących np. potencjalnej lokalizacji źró-
dła wraz ze wskazaniem ograniczeń (rodzaj, wielkość) lub możliwości zagospodarowania ciepła wytworzonego 
w kogeneracji jako ciepła użytkowego itd. 

Naturalnym jest, że to właśnie samorząd jest pierwszą instytucją, do której trafiają przedsiębiorcy, zainte-
resowani inwestowaniem w energetykę małoskalową. W związku z powyższym przedstawiciele gmin powinni 
nie tylko służyć niezbędną wiedzą w tym zakresie, ale także angażować się w działalność edukacyjną m.in. 
w zakresie przepisów dotyczących lokalizacji inwestycji na danym terenie. 

Na zakończenie należy podkreślić, że na rynku, na którym prowadzą działalność gospodarczą przedsiębior-
cy realizujący inwestycje w zakresie budowy źródeł generacji małoskalowej i OZE, a także podmioty wytwarza-

jące energię elektryczną lub ciepło w tych źródłach oraz operatorzy sieci elektroenergetycznych, warunki funk-
cjonowania zmieniają się ze względu na otoczenie prawne zarówno makro, jak i mikro ekonomiczne. Uczestnicy 
tego rynku podejmują działania zmierzające do możliwie optymalnego dostosowania ich zachowań do warunków 
faktycznych i prawnych, w jakich prowadzą działalność gospodarczą.

Obowiązki związane z uzyskaniem koncesji oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bez zróżnico-
wania ze względu na moc źródła, a będące jednocześnie warunkami niezbędnymi do skorzystania z systemu 
wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, stanowią istotną barierę rozwoju generacji rozproszonej.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowana nowelizacja Prawa energetycznego oraz przygotowywany 
pakiet projektów ustaw (m.in. kompleksowa nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, ustawa − Prawo gazo-
we, ustawa o OZE), mające stworzyć optymalne warunki rozwoju generacji rozproszonej, po uwzględnieniu jej 
specyfiki, powinny przede wszystkim ujednolicić, a jednocześnie także uprościć procedurę powstawania źródeł 
małej mocy zarówno na etapie lokalizacji inwestycji, jak i na etapie przyłączania do sieci oraz zapewnić stabilność 
systemów wsparcia tego rodzaju energetyki.

Z tych też powodów − o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, dokument „Bariery rozwoju gene-
racji małoskalowej − Raport cząstkowy dla województwa lubelskiego” oraz niniejszy Raport końcowy odzwier-
ciedlają sytuację na ww. rynkach według stanu na dzień zakończenia danego badania.


