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Szanowna Pani Marszałek,
na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
Uprzejmie informuję Panią Marszałek, że ww. projekt został notyfikowany
Komisji Europejskiej w dniu 4 czerwca 2020 r. pod numerem 2020/0337/PL. Strona
polska wnioskowała o zastosowanie trybu pilnego w odniesieniu do notyfikowanego
projektu.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
Z poważaniem
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii1)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 261, 284, 568 i 695) po art. 184d dodaje się art. 184e i art. 184f w brzmieniu:
„Art. 184e. Od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno
energetyczne uznaje się:
1)

surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym
dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym
powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2)

produkty

uboczne

będące

efektem

przetworzenia

surowca

drzewnego,

niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
3)

odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone
substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Art. 184f. W okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do drewna

energetycznego w rozumieniu art. 184e nie stosuje się przepisów wydanych na
podstawie art. 119a.”.
Art. 2. 1. Do energii elektrycznej, która do dnia 1 lipca 2020 r. została wytworzona
z drewna energetycznego, w sprawach:
1)

o wydanie świadectw pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w
art. 1,

2)

związanych z pokryciem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2
pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla:
a)

wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który
zadeklarował sprzedaż wytworzonej przez siebie i niewykorzystanej energii

1)

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 4 czerwca 2020 r. pod numerem
2020/0337/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września
2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad
dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

–2–
elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany
w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
b)

wytwórcy, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który
sprzedaje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,

c)

sprzedawcy zobowiązanemu w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art.
1, który wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art.
70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

– wszczętych i niezakończonych do dnia 1 lipca 2020 r. oraz wszczętych po tym dniu
i odnoszących się do tej energii, stosuje się art. 2 pkt 7a ustawy zmienianej w art. 1.
2. Do energii elektrycznej, która w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia
2021 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1
i 2, wszczętych i niezakończonych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia
2021 r. oraz wszczętych po dniu 31 grudnia 2021 r., stosuje się art. 184e i art. 184f ustawy
zmienianej w art. 1.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

UZASADNIENIE

W związku z trwającą epidemią drewno pozyskane w lasach nie jest odbierane.
Nagromadzenie

takiego

drewna

będzie

skutkować

zwiększeniem

zagrożenia

pożarowego w lasach oraz staje się ono miejscem do rozwoju szkodliwych owadów,
których gradacja może spowodować zamieranie drzewostanów, jak również przełożyć
się na jakość surowca drzewnego pozyskanego w przyszłości. Dodatkowo brak
rozszerzenia rynków zbytu surowca drzewnego będzie skutkował stratami dla Skarbu
Państwa, którego majątkiem zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe, jak również przyczyni się do zatrzymania pozyskania w lasach, co może
skutkować bankructwem przedsiębiorstw w branży usług leśnych.
Pozostawienie niewywiezionego drewna z lasu, szczególnie iglastego, którego
nagromadzenie (zapas) wynosi aktualnie około 2,8 mln m3, z czego 77% to drewno
stosunkowo świeże, pozyskane przed upływem 60 dni, stanowi bardzo duże
niebezpieczeństwo powstania gigantycznych rozmiarów klęsk ekologicznych. Oprócz
utrzymującego się do niedawna najwyższego, bo 3. stopnia zagrożenia pożarowego
niemalże na terytorium całego kraju, grożącego wybuchem pożarów, przy dodatkowym
tak dużym nagromadzeniu drewna iglastego łatwopalnego, istnieje wiele innych
zagrożeń pilnych do wyeliminowania z lasu, a powiązanych z brakiem możliwości
zagospodarowania surowca drzewnego (szczególnie iglastego). Polskim lasom grozi
klęska ekologiczna związana z gradacyjnym rozwojem owadów, w tym korników:
drukarza i ostrozębnego, przypłaszczków oraz boreczników, a w dalszej konsekwencji
szkodników technicznych drewna, których gradacyjny pojaw może skutkować
rozpadem drzewostanów. Masowy pojaw motyli, których żer gąsienic w okresie
intensywnej wegetacji (brudnice mniszka i nieparka, barczatka sosnówka, poproch
cetyniak)

może

wywołać

wielkoskalowe

zamieranie

całych

drzewostanów

porastających Polskę. Jedynym skutecznym sposobem dotychczasowej walki o ocalenie
drzewostanów był stale prowadzony nadzór sanitarny i usuwanie drzew zasiedlonych
przez owady, których usunięcie z drzewostanu i sprzedaż umożliwiały zachowanie lasu
przed wystąpieniem klęski. W dobie zaistniałego kryzysu wywołanego chorobą
COVID-19 i brakiem zainteresowania zakupem i odbiorem drewna przez branżę
drzewną oraz brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna, jako drewna

energetycznego, powoduje to, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego
pozyskania drewna, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle powiązanej z lasami
branży usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych.
Warto przy tym dodać, że w wyniku utrzymującej się suszy i zachodzących zmian
klimatycznych, których skutkiem jest nagły wzrost zagrożenia wystąpieniem gradacji
owadzich, jest wzrost pozyskania drewna posuszowego (bez wywrotów i złomów),
którego rozmiar w 2019 r. wyniósł 4,5 mln m3 (w tym w drzewostanach iglastych
4,1 mln m3 i w liściastych 0,4 mln m3) i osiągnął poziom dotąd niespotykany. Dla
przykładu jest on wyższy o 45% od poziomu pozyskania drewna posuszowego w roku
2018 oraz o 280% wyższy w porównaniu do roku 2014.
Tym samym, biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą kraju oraz gigantycznej
skali zagrożenie ekologiczne, niezwykle ważnym jest wprowadzenie przepisu
umożliwiającego

zagospodarowanie

zalegającego

drewna

i

w

konsekwencji

uruchomienie prac sanitarnych związanych z pozyskaniem zasiedlonego surowca
drzewnego.
Jednocześnie, wraz ze zmniejszoną podażą surowca drzewnego w wyniku perturbacji
w handlu zagranicznym towarami wytworzonymi z drewna, obserwujemy większą
częstotliwość

występowania

wielkopowierzchniowych

zjawisk

klęskowych

na

obszarach leśnych, jakimi są w szczególności: duże pożary leśne, wielkie klęskowiska
powstające w następstwie huraganowych wiatrów, czy zamarcie drzewostanów
w efekcie nadmiernego rozmnażania się owadów żerujących na żywych drzewach.
Obecnie drzewa martwe występujące w lasach na terenie Polski, mają miąższość
wynoszącą dziesiątki milionów metrów sześciennych. Pozostawienie w lesie drewna
pozyskanego i nieodebranego przez przedsiębiorców, będzie skutkować nasileniem się
tych procesów.
Dodatkowo, z uwagi na wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o OZE”, konieczność osiągnięcia wskaźników określonych
w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz mając na uwadze fakt, iż
Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018
r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L
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328 z 21.12.2018, str. 82), zwanej dalej „RED 2”, konieczne jest wprowadzenie
uregulowania

definicji

drewna energetycznego,

która pozwoli

na

skuteczne

zastosowanie tego źródła energii odnawialnej, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu
dla pozostałych gałęzi przemysłu do materiału drzewnego. Dlatego też proponuje się
przepis, który wprowadzi definicję drewna energetycznego, określonego jako surowiec
drzewny, z wyraźnym wyłączeniem wielkowymiarowego drewna tartacznego
i skrawanego (dłużyc, kłód tartacznych i skrawanych). Jednocześnie projekt pozwala na
wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki tego
surowca, jak również wykorzystanie na cele energetyczne drewna poużytkowego, co
pozwoli na jednoczesną realizację aż dwóch założeń: określonego w SOR, a także
w Narodowym Celu Wskaźnikowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155,
z późn. zm.) .
Zgodnie z dyrektywą RED 2, jako drewno energetyczne zakwalifikować można między
innymi frakcję biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych
na leśnictwie, takich jak: kora, gałęzie, drewno pochodzące z trzebieży, liście, igły,
wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej
talowy oraz inne materiały lignocelulozowe, przez które rozumieć należy materiał
składający się z ligniny, celulozy i hemicelulozy, takich jak biomasa pozyskana z lasów,
drzewiastych roślin energetycznych oraz pozostałości i odpady przemysłowe gałęzi
przemysłu związanych z leśnictwem.
Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość
zrównoważonej gospodarki leśnej na czas trwania stanu epidemii COVID-19 oraz po
nim. Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego, która pozwoli
kontynuować, podczas trwania epidemii, jak i po niej, zrównoważony rozwój naszego
kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii przez zwiększenie podaży biomasy leśnej
oraz wykorzystanie w tym obszarze produktów powstałych z drewna lub będących
efektem jego przetworzenia. Dlatego projekt przewiduje czasową zmianę definicji
drewna energetycznego zawartej w ustawie o OZE.
W projekcie ustawy dodaje się art. 184e wprowadzający definicję drewna
energetycznego. Przepis ten ma charakter epizodyczny. Termin jego wejścia w życie
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został określony konkretną datą, tj. 1 lipca 2020 r. Utraci on moc obowiązującą z dniem
31 grudnia 2021 r.
Dodatkowo, w związku z czasowym obowiązywaniem art. 184e oraz art. 184f ustawy
o OZE, konieczne jest określenie przepisów, według których rozpatrywane będą
wnioski odnoszące się do drewna energetycznego po upływie terminu obowiązywania
ww. przepisów. Zaproponowany przepis przejściowy umożliwi rozpatrywanie zarówno
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia,
jak również Zarządcy Rozliczeń S.A., wykonującemu zadania operatora rozliczeń
energii odnawialnej, wniosków o wypłatę ujemnego salda, dla energii elektrycznej
wytworzonej z drewna energetycznego od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia
2021 r.
Jednocześnie w ustawie o OZE wyraźnie wskazane zostanie, iż drewnem
energetycznym nie mogą być dłużyce, kłody tartaczne i kłody skrawane, co skutkuje
wyeliminowaniem z zakresu zainteresowania przemysłu energetycznego drewna, które
co do zasady uznać można za tzw. drewno pełnowartościowe w rozumieniu
nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku
potwierdzania

danych

dotyczących

ilości

energii

elektrycznej

wytworzonej

w odnawialnym źródle energii (Dz. U. poz. 1229, z późn. zm.). Przepis § 2 pkt 7
wskazanego rozporządzenia określał, że drewno pełnowartościowe to drewno
spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania
i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego
iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz
materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.
Dopełnieniem powyższej definicji był przepis § 6 ust. 7, zgodnie z którym energii
elektrycznej i ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego nie zaliczało się do
wypełnienia obowiązków związanych ze wsparciem wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.

Innymi

słowy,

energia

elektryczna

lub

ciepło

z

drewna

pełnowartościowego nie były traktowane jako taka energia lub ciepło wytworzone
w źródłach odnawialnych i tym samym były pozbawione wsparcia w postaci świadectw
pochodzenia.
4

Przeniesienie tego mechanizmu do definicji drewna energetycznego sprawi, że za
drewno energetyczne uznany będzie materiał drzewny stanowiący:
• drewno małowymiarowe,
• chrust,
• igliwie i liście,
• korę,
• korzenie i karpy,
• drewno o minimalnej średnicy w górnym końcu wynoszącej co najmniej 7 cm
w korze, który ze względu na cechy jakościowe nie jest zaliczany do drewna
użytkowego.
Potencjalne łączne zasoby drewna małowymiarowego i pozostałości drzewnych
w 2018 r. wyniosły ok. 1,8 mln m³. Przewiduje się, że wielkość ta będzie utrzymywała
się w najbliższych latach na podobnym poziomie. Do wolumenu tego dodać należy
ponadto surowiec drzewny (bez względu na jego klasyfikację) pochodzący z obszarów
zamierania drzewostanów, jak również uszkodzony przez wiatr i inne czynniki, który
nie znalazł nabywców i który z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania go jako
drewna tartacznego i skrawanego może stanowić materiał uznawany za drewno
energetyczne.
Mając na uwadze konieczność uwzględnienia surowca drzewnego pochodzącego ze
źródeł innych niż leśnictwo, a zatem obejmujących chociażby uprawy drzewiastych
roślin energetycznych czy też pozostałości po sadownictwie, zaproponowano przepis,
który – z uwagi na brak wskazania konkretnych źródeł pochodzenia materiału
drzewnego – pozwala na realizację tego założenia. Ponadto zaproponowany przepis
umożliwi także wykorzystanie – jako OZE – każdego innego rodzaju drewna, które nie
będzie drewnem tartacznym i skrawanym, pozyskanego w przypadku m.in. usuwania
drzew przy drogach publicznych, czy szlakach kolejowych.
Zgodnie z zasadą ekorozwoju i koncepcją kaskadowego zużycia surowca drzewnego,
odpady/produkty uboczne powstające w poszczególnych fazach przerobu drewna
(przerób pierwiastkowy i wtórny na materiały drzewne i drzewne wyroby finalne)
powinny być „zawracane” do procesu technologicznego (wtórne zużycie produkcyjne),
a dopiero w wypadku ich nieprzydatności do tego celu – spalane z odzyskaniem energii.
Są one alternatywnym surowcem wobec drewna z lasu, przyczyniając się do jego
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oszczędności oraz ważnym źródłem energii odnawialnej. Mając to na uwadze,
w projekcie ustawy, określa się jako drewno energetyczne również surowiec drzewny
występujący jako produkt powstały na skutek przetworzenia drewna, o ile nie jest on
zanieczyszczony substancjami, które naturalnie nie występują w drewnie.
Przedmiotowy projekt mówi o odpadach i produktach ubocznych powstałych z drewna
i produktów z drewna, które podczas procesu ich wytworzenia nie zostały w żadnym
stopniu zanieczyszczone substancjami, które naturalnie nie występują w drewnie. Taki
przepis pozwala również wykorzystać drewno poużytkowe w różnych formach na cele
energetyczne.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. poz. 2039, z późn.
zm.) w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych oraz w dyrektywie (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie
przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego
(ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Termin wejścia w życie ustawy został ustalony na konkretny dzień, tj. 1 lipca 2020 r.
Taki termin wejścia w życie ustawy pozwoli na przeprowadzenie procedury notyfikacji
technicznej, jak i zapewni czas niezbędny na dostosowanie się adresatów przepisów do
nowego brzmienia definicji drewna energetycznego.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data sporządzenia
27.05.2020 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska – resort wiodący

Źródło:

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Inicjatywa własna
Nr w Wykazie prac:

UD88

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w
Ministerstwie Środowiska (tel. 22 36 92 550)
Łukasz Wróbel – Starszy Specjalista w Departamencie Leśnictwa i
Łowiectwa w Ministerstwie Środowiska (tel. 22 36 92 663)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadzonej ustawą z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925)
przestało obowiązywać pojęcie „drewna pełnowartościowego”, wprowadzono natomiast pojęcie „drewna
energetycznego”. Surowiec ten został zdefiniowany przez tę ustawę jako drewno, które ze względu na cechy
jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe
wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Ustawa nie doprecyzowała
dokładnie tych cech, nakładając obowiązek ich uszczegółowienia w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
środowiska wydanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw
gospodarki.
Jednakże z uwagi na wymogi wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, konieczność osiągnięcia
wskaźników określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz mając na uwadze fakt, iż
Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do wypełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82), zwanej dalej „RED 2”, konieczne jest wprowadzenie
uregulowania definicji drewna energetycznego, która pozwoli na skuteczne zastosowanie tego źródła energii
odnawialnej, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu dla pozostałych gałęzi przemysłu do materiału drzewnego.
Mając powyższe na uwadze oraz zaistniały w kraju stan epidemii COVID-19 i jego wpływu na przedsiębiorstwa
przemysłu drzewnego, m.in. przez ograniczenia w handlu zagranicznym, proponuje się zastosowanie definicji drewna
energetycznego wprost w ustawie na czas epidemii oraz okres po jej zakończeniu. Takie uregulowanie pozwoli na
wykorzystanie nieodbieranego surowca drzewnego, który pozostawiony w lesie będzie ulegał deprecjacji oraz stwarzał
zagrożenie dla zrównoważonej gospodarki leśnej oraz pożarowe.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie ustawy dodaje się art. 184e wprowadzający definicję drewna energetycznego. Przepis ten ma charakter
epizodyczny i utraci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2021 r.
Projekt pozwala też na wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów niezanieczyszczonych substancjami
niewystępującymi naturalnie w drewnie, powstałych w procesie obróbki tego surowca. W kontekście działań rządu
odnośnie przeciwdziałania skutkom ekonomicznym epidemii COVID-19, jak również jako reakcja na zmiany
klimatyczne, wprowadzenie definicji drewna energetycznego pozwoli na wykorzystanie surowca drzewnego oraz
produktów jego przetworzenia na cele energetyczne. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli zapobiec deprecjacji
surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe,
zarówno w wyniku epidemii COVID-19, jak i surowca drzewnego gorszej jakości, którego – w związku ze zmianami
klimatycznymi – przybywa w polskich lasach. Pozostawienie pozyskanego surowca w lesie może skutkować zwiększoną
gradacją szkodników owadzich, co negatywnie wpłynie na prowadzoną w kraju gospodarkę leśną, jak również
zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach. Dodatkowym czynnikiem stymulującym poprawę sytuacji gospodarczej
przez niezmniejszanie pozyskania surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wykorzystanie drewna do celów energetycznych jest w krajach unijnych bardzo zróżnicowane. Wpływa na to przede
wszystkim zróżnicowana zasobność krajów w surowiec drzewny i możliwości jego pozyskania, jak również przyjęte
strategie realizacji celów założonych w protokole z Kioto odnośnie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł
energii.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe

Właściciele lasów

Wielkość

Źródło danych

b.d. (szacunkowo
można przyjąć, że
liczba ta znajduje się
w przedziale
od 850 tysięcy do
1500 tysięcy)
18 455 podmiotów

Zakłady przemysłu
drzewnego

Wytwórcy energii ze źródeł
odnawialnych bazujących
na biomasie (zarówno
energetyka zawodowa, jak
i przemysłowa)

Oddziaływanie
Zwiększenie bazy odbiorców
surowca drzewnego oraz
zwiększenie możliwości
sprzedaży drewna
posiadającego obniżone
wartości techniczne i użytkowe
dla przemysłu.
Rozszerzenie rynku zbytu
surowca drzewnego.
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Szacunki oparte na spisie
rolnym z 1996 r.

Zwiększenie możliwości
wykorzystania produktów
ubocznych i odpadów po
przetworzeniu surowca
drzewnego jako drewno
energetyczne
Powiększenie bazy biomasy na
cele energetyczne o surowiec
drzewny.

b.d.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na zastosowanie trybu odrębnego na podstawie § 99 pkt 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt nie podlegał konsultacjom
publicznym.
Z uwagi na zakres przedmiotowego projektu, który nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i interesów
związków pracodawców oraz zadań związków zawodowych, projekt nie podlegał opiniowaniu przez Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych. Projekt nie
dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Dochody ogółem

0

0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ceny stałe z ...r.)
0

Źródła finansowania

1

Brak.

2

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
0
0
0
0
0
0
0
sektor mikro-, małych
0
0
0
0
0
0
0
pieniężnym
i
średnich
(w mln zł, ceny
przedsiębiorstw
stałe z ... r.)
rodzina, obywatele oraz 0
0
0
0
0
0
0
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
0
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
0
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 0
gospodarstwa domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Wprowadzana definicja drewna energetycznego do ustawy o OZE nie będzie powodować obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana zmiana nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Określenie definicji drewna energetycznego wpłynie na wykorzystanie pozyskanego w lasach
surowca drzewnego. Dodatkowo w związku z uruchomieniem przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe przedsięwzięcia Drewno dla samowystarczalności energetycznej
samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wpłynie to stymulacyjnie na rozwój
regionów. Będzie również wsparciem dla zakładów usług leśnych pozyskujących drewno na
terenie kraju.
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów zostanie spełnione w momencie wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt nie przewiduje
wdrażania dodatkowych instrumentów mających rozwiązać problemy zdefiniowane w pkt 1.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak jest przesłanek do określenia sposobów ewaluacji projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 r.
MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

Konrad Szymański

Sygn. KPDPUE.920.363.2020.MR(4)
dot.: RM-10-40-20 (Nowy tekst)

Pan Łukasz Schreiber
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przedłożonym nowym tekstem projektu ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą
opinię.
Zwracam uwagę, że projektodawca zawarł w uzasadnieniu twierdzenie, zgodnie z którym
określony w art. 3 projektu termin wejścia w życie ustawy (1 lipca 2020 r.) pozwoli na
przeprowadzenie procedury notyfikacji technicznej.
Twierdzenie to będzie jednak prawdziwe tylko w przypadku, gdy zastosowanie znajdzie
określony w art. 6 ust. 7 lit. a) dyrektywy (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego tryb pilny notyfikacji technicznej. Odnosi się on do sytuacji, gdy z naglących
powodów, spowodowanych przez poważne i nieprzewidziane okoliczności odnoszące się do
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt lub roślin, państwo
członkowskie jest zobowiązane przygotować przepisy techniczne w bardzo krótkim czasie, w
celu ich natychmiastowego przyjęcia i wprowadzenia w życie bez możliwości jakichkolwiek
konsultacji.
W uzasadnieniu projektu wskazuje się między innymi na zagrożenia ekologiczne (nagły wzrost
zagrożenia wystąpieniem gradacji owadzich) oraz pożarowe. Ich zwalczanie można zaliczyć do
celów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także zwierząt i roślin,
o których mowa w dyrektywie (UE) 2015/1535. Powstaje jednak wątpliwość, co do
bezpośredniego związku pomiędzy projektowaną regulacją a wskazanymi w uzasadnieniu
zagrożeniami. Przepisy te mają bowiem zasadniczo cel gospodarczy związany z
zagospodarowaniem zalegającego drewna i nie wydają się być niezbędne dla usunięcia
zagrożenia ekologicznego. Należy zatem uwzględnić ryzyko, że Komisja Europejska może
zakwestionować tryb pilny notyfikacji.

Wówczas w przypadku notyfikacji w trybie zwykłym obowiązuje, co najmniej 3 miesięczny
okres stand-still. Zgodnie natomiast z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (por.
wyrok w sprawie C-433/98 Unilever) niezachowanie okresu stand still ma skutki takie same, jak
brak notyfikacji – dochodzi do naruszenia dyrektywy, a przepisy te nie mogą być stosowane.
Z zastrzeżeniem powyższej uwagi, projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii
Europejskiej.
Z poważaniem,
Konrad Szymański
Minister do Spraw Unii Europejskiej
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Do wiadomości:
Pan Michał Woś
Minister Środowiska

