Q&A dot. zmian w zakresie OZE

1. Jakie działania przewidziano aby chronić przedsiębiorców inwestujących w instalacje
odnawialnego źródła energii (OZE) w związku ze stanem epidemii COVID-19?
Proponowane zmiany wprowadzają możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania
uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
oraz maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji, na skutek zaistnienia
okoliczności opóźnienia:
1)

dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii,

2)

dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii,

3)

w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej,

4)

przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub przy
uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie spowodowanych stanem
zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia
ministra właściwego do spraw zdrowia.
Analogiczna regulacja została zaproponowana dla Wytwórców korzystających z systemów

feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji
OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy. Mechanizmy te zapewniają
gwarantowaną cenę energii elektrycznej (system FiT) dla mikroinstalacji oraz małych instalacji
biogazowych i wodnych (o mocy mniejszej niż 500 kW) lub prawo do uzyskania pokrycia ujemnego
salda (system FiP) dla średniej wielkości instalacji biogazowych i wodnych (o mocy nie mniejszej
niż 500 kW, ale nie większej niż 1 MW).
Proponowana zmiana jest odpowiedzią na możliwe wystąpienie niedoborów towarów lub
opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub
inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej, a będących niezależnymi od Wytwórców. Tym
samym wprowadza się możliwości przedłużenia ustawowych terminów realizacji inwestycji przez
Prezesa URE na wniosek Wytwórcy, w przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnych
niezależnych od wytwórcy, tzw. wystąpienia siły wyższej.

2. Czy wytwórcy energii z OZE mają określony czas na składanie wniosków?
Wytwórca energii z OZE będzie miał czas na złożenie wniosku nie później niż w terminie 30 dni
przed dniem spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.
3. Co z uczestnikami, którzy wgrali aukcję w latach ubiegłych?
Przepis przejściowy zapewnia możliwość skorzystania z przedłużenia terminu realizacji
zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach
systemu aukcyjnego, przez wytwórców, których oferty wygrały aukcję w latach ubiegłych.
Analogicznie przepis przejściowy obejmuje małych i średnich Wytwórców którzy uzyskali prawo
do korzystania z systemów FiT i FiP przed dniem wejścia w życie pakietu przepisów
antykryzysowych.

.

