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Podstawowe akty prawne

� Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami).

� Rozporządzenie o energetyce odnawialnej – rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 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 potwierdzenia danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969). 



Podstawowe akty prawne

� Rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki                

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16,  poz. 92)

� Rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania               

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 194, poz. 1291)

� Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.  Dokument przyjęty  przez 

Radę Ministrów  w dniu 10 listopada 2009 roku (MP z 2010, Nr 2,poz. 

11)do 2030



Istotne definicje

Ciepło

� energia cieplna 

w wodzie gorącej,

parze lub w 

innych nośnikach



� działalność gospodarcza polegająca 

na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią

� bezpośrednia sprzedaż paliw

lub energii przez podmiot zajmujący 

się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż

tych paliw lub energii przez podmiot 

zajmujący się ich obrotem



� uprawnienie do prowadzenia określonego 

rodzaju działalności gospodarczej przyznane 

decyzją organu administracyjnego oznaczonemu 

indywidualnie podmiotowi, tradycyjna forma 

reglamentowania działalności gospodarczej 

� zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 

stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 

energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący 

dla określonych w nim odbiorców w trybie 

określonym ustawą





� promieniowanie

słoneczneenergia 

• fal

• prądów i pływów

� morskich

• spadku rzek

� energia

wiatru

� energia

geotermalna

� biomasa, 

� biogaz 

wysypiskowy

� biogaz powstały w procesach 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

lub rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych



� Ustawowy obowiązek zakupu ciepła ze źródeł

odnawialnych ma na celu wspieranie produkcji 

z odnawialnych źródeł energii

� Cel państw Unii 

Europejskiej w 2020 r. 

– 20 procent udziału 

energii odnawialnej 

w bilansie energii finalnej



Obowiązek zakupu ciepła

Gdzie jest uregulowany?

� art. 9a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne

� § 14 i § 16 ust. 3 rozporządzenia o energetyce 

odnawialnej



Obowiązek zakupu ciepła

� Każde przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się obrotem i sprzedażą ciepła ma obowiązek 

kupić ciepło wytworzone w odnawialnym źródle 

energii przyłączonym  do sieci

ciepłowniczej za określoną cenę



�Obowiązek zakupu ciepła ze źródeł

odnawialnych jest ograniczony 



� Ilość ciepła ze źródeł odnawialnych objętego 

obowiązkiem zakupu nie może być większa niż

zapotrzebowanie odbiorców

� Koszty zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych nie 

mogą spowodować wzrostu cen lub stawek 

opłat dla odbiorców powyżej określonego 

poziomu



� Celem ograniczenia obowiązku 

zakupu jest ochrona odbiorców 

przed nieuzasadnionym wzrostem 

cen ciepła i stawek opłat za ciepło



§14 rozporządzenia OZE



� Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

w poprzednim roku kalendarzowym

określa Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego w komunikacie 

publikowanym w Monitorze Polskim

§16 rozporządzenia OZE



� Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia

koszty zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych 

w kalkulacji cen dla odbiorców ustalanych

w taryfie.

� Każda jednostka ciepła sprzedawanego 

odbiorcom  jest w tej samej wysokości
obciążona kosztami zakupu ciepła 

odnawialnego.



Obowiązek zakupu ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Zakup ciepła ze źródeł odnawialnych odbywa się na podstawie umowy 

sprzedaży. 

Umowa określa:

� miejsce dostarczenia ciepła

� moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian

� cenę lub grupę taryfową i warunki wprowadzania ich zmian

� wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych

obsługi odbiorców

� odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy

� okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania 

art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne



Obowiązek zakupu ciepła – problemy

Najczęstsze zagadnienia sporne  z uwagi 

na specyfikę pracy odnawialnych źródeł ciepła:

� określenie wielkości mocy umownej

� utrzymanie parametrów ciepła

� stosowanie bonifikat za niedotrzymanie 

standardów jakościowych obsługi odbiorców

� cena ciepła



Obowiązek zakupu ciepła – problemy z umową

� Gdy wytwórca nie porozumie się
z przedsiębiorstwem energetycznym  
co do treści umowy o przyłączenie do sieci 

odnawialnego źródła ciepła lub co do 

treści umowy sprzedaży ciepła spór może 
rozstrzygnąć Prezes URE lub Sąd.



Obowiązek zakupu ciepła – problemy z umową

� Umowa nie została zawarta – spór dotyczący odmowy 

zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

lub umowy sprzedaży ciepła na wniosek strony  

rozstrzyga decyzją administracyjną Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki. art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne 

� Strony zawarły umowę o przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej lub umowę sprzedaży ciepła – spór  

rozstrzyga Sąd.



Obowiązek zakupu ciepła – problemy z umową

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek 

zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 

z wytwórcami ciepła ze źródeł odnawialnych 

na zasadzie równoprawnego traktowania:

� jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia do sieci i dostarczania ciepła



Obowiązek zakupu ciepła – problemy z umową

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest 

obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić
o tej odmowie Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i wytwórcę, podając przyczyny 

odmowy.

art. 7 ustawy art. 7 ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne



Wykonanie ustawowego obowiązku zakupu ciepła 

ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jest zabezpieczone administracyjną

karą pieniężną.

Karę za nieprzestrzeganie obowiązku zakupu 

przez Przedsiębiorstwo energetyczne wymierza 

Prezes Regulacji Energetyki.

art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne



Podsumowanie

Obowiązek zakupu ciepła odnawialnego:

� wspiera produkcję ciepła w źródłach 

odnawialnych

� ma ograniczony charakter

� nie powinien powodować nadmiernego 

wzrostu cen u odbiorców ciepła.
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