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Akty prawne  Akty prawne  

•Ustawa - Prawo energetyczne – z dnia 10   kwietnia 
1997 r. 

•Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - z 
dnia 2 lipca 2004 r. 
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KONCESJE 
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Organ koncesyjny Organ koncesyjny 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 



Czym jest koncesja

Koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez 
państwo. Wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie 
działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę. Wymóg uzyskania 
koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej stanowi z jednej
strony ograniczenie swobody prowadzenia tej działalności, z drugiej
jednak ma on stanowić swoistą gwarancję dla kontrahentów i klientów, 
iż Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję będzie prowadził działalność
zgodnie z przepisami prawa i że daje rękojmię prawidłowego 
wykonywania tej działalności. 
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Podstawa prawna

art. 46 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej 

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie: 

(…) 

wytwarzania, przetwarzania magazynowania, przesyłania, 
dystrybucji i obrotu paliwami i energią,

6



7

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 10   kwietnia 1997 r.  - Prawo 
energetyczne

� Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie:

� wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw 
stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w 
źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej
50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł
wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji, wytwarzania ciepła 
w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 
MW;
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Odnawialne Źródło Energii 

art. 3 pkt 20 Prawa energetycznego 

- źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów 
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 
wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych 
szczątek roślinnych i zwierzęcych;



Czyli:
− Koncesjonowaniu podlega każda działalność

gospodarcza w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej w odnawialnych źródłach energii 
(z wyjątkiem biogazowni rolniczych oraz źródeł
wytwarzających energię elektryczną w oparciu 
o biogaz rolniczy) bez względu na wielkość
mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości 
energii wyprodukowanej w takim źródle.
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Promesa koncesji

art. 60 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej –

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą
uzyskania koncesji może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji 

W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków 
wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji

W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na 
wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że 

1. 1. Uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy,

2. 2. wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie

3. 3. wystąpiły okoliczności, o których mowa w art.. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w 
ustawy. 
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Promesa koncesji

� Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne każdy kto zamierza 
prowadzić działalność polegającą na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, 
magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami i energią, 
podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie

� promesy koncesji, która stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia 
koncesji. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji 
na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub 
prawny podany we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne). W promesie koncesji ustala się okres jej ważności,

� z tym, że nie może on być krotszy niż 6 miesięcy (zgodnie z art., 43 ust. 3). 
Ustawa – Prawo energetyczne nie określa górnej granicy okresu ważności 
promesy. 
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Promesa koncesji

� Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w 
zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można 
zatem np. wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia ani 
skutecznie żądać zakupu i pierwszeństwa przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej. Zatem okres, na który wnioskuje 
się o udzielenie promesy koncesji powinien być skorelowany z 
procesem inwestycyjnym. Promesa może być np. dokumentem 
ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania 
planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji, 
ponieważ na etapie wnioskowania o promesę koncesji, 
Przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty.
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Uzyskanie koncesji na wytwarzanie Uzyskanie koncesji na wytwarzanie 
energii z OZE energii z OZE 

• Konieczna do wprowadzania wytworzonej energii 
elektrycznej do sieci – pierwszeństwo w świadczeniu usług 
przesyłania lub dystrybucji

• Konieczna do żądania zakupu energii fizycznej 

• Konieczna do wnioskowania o wydanie świadectw OZE 
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Zwolnienia z opZwolnienia z opłłat at źźrróódedełł OZE do 5MWOZE do 5MW

1. Opłaty skarbowej za wydanie koncesji,

2. Rocznej opłaty koncesyjnej,

3. Za wpis do RŚP oraz dokonywanie zmian w tym 
rejestrze,

4.Opłaty skarbowej za wydanie ŚP.



Ale Ale ……

� Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 
� 17 zł na rachunek właściwego urzędu gminy
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Skutki braku koncesjiSkutki braku koncesji

1. Odmowa wydania świadectwa OZE 

2. Brak możliwości żądania odpowiednio: zakupu lub 
odbioru i przesyłu energii elektrycznej fizycznej.

3. Wykonywanie działalności gospodarczej bez 
wymaganej prawem koncesji stanowi wykroczenie.  



Gdzie zGdzie złłoożżyyćć wniosekwniosek

� Wnioski o udzielenie koncesji ma wytwarzanie energii 
elektrycznej w źródle fotowoltaicznym należy składać do:

�

� Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

� Departament Przedsiębiorstw Energetycznych  

� ul. Chłodna 64

� 00 – 872 Warszawa 

� tel. (22) 661-62-37; 661-62-36; 661-63-07, 661-61-63, 

� adres e-mail: dpe@ure.gov.pl – z dopiskiem „OZE”.
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Gdzie również można 
uzyskać informacje

� Oddziały Terenowe URE

� Oddział Centralny w Warszawie 

� Północno – Zachodni OT w Szczecinie 

� Północny OT w Gdańsku

� Zachodni OT w Poznaniu 

Wschodni OT w Lublinie 

� Środkowo – Zachodni OT w Łodzi 

� Południowo – Zachodni OT we Wrocławiu  

� Południowy OT w Katowicach 

� Południowo – Wschodni OT w Krakowie 
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Gdzie również można 
uzyskać informacje

Północno – Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji  
Energetyki w Szczecinie  

ul. Żubrów 3

71 – 617 Szczecin 

tel. 91 424 16 30

e mail: szczecin@ure.gov.pl

fax 91 881 27 02

województwa 

lubuskie oraz zachodniopomorskie 
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Kto moKto możże otrzymae otrzymaćć koncesjkoncesjęę

• Siedziba lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

• Dysponowanie lub udokumentowanie możliwości 
pozyskania środków finansowych; 

• Udokumentowanie możliwości technicznych pozwalających 
na prawidłowe wykonywanie działalności:
�pozwolenie na użytkowanie albo 

� zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, 

�protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia 
do eksploatacji urządzeń energetycznych;
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Kto moKto możże otrzymae otrzymaćć koncesjkoncesjęę

• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu

• Brak przesłanek negatywnych (upadłość, likwidacja, 
sankcyjne cofnięcie koncesji, skazanie prawomocnym 
wyrokiem). 
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Jak przygotowaJak przygotowaćć wniosek o udzielenie koncesji na wniosek o udzielenie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej  wytwarzanie energii elektrycznej  

(koncesja WEE) (koncesja WEE) 
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Pakiet informacyjnyPakiet informacyjny



www.ure.gov.plwww.ure.gov.pl
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Co znajduje siCo znajduje sięę w Pakiecie?w Pakiecie?

• Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania 
energii - Kto musi posiadać koncesję,

• Promesa koncesji, 

• Warunki konieczne, które powinien spełniać przyszły Koncesjonariusz,

• Okoliczności uniemożliwiające uzyskanie koncesji, 

• Przygotowanie wniosku, 

• Adresat wniosku o udzielenie koncesji (promesy koncesji), 

• Czas trwania postępowania, 

• Opłaty związane z uzyskaniem koncesji (promesy koncesji), 

• Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie 
koncesji,

• Wykonywanie działalności gospodarczej bez koncesji,

• Załączniki: wzory wniosku i oświadczeń



Wniosek Wniosek 
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�� OOśświadczenia wiadczenia 
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Układ pomiarowy
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Czas trwania
postępowania

� Zgodnie z art. 35 § 5 KPA  nie wlicza się m. in. terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu. Mając na uwadze 
postanowienia art. 36 § 1 i § 2 Kodeksu należy podkreślić, że 
niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie, 
spowoduje niezałatwienie sprawy w terminie przewidzianym w 
ustawie – Prawo energetyczne.
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Brak uzyskania koncesji

� - pozostawienie wniosku bez rozpoznania
� - pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia 
� - odmowa udzielenia koncesji
� - umorzenie postępowania
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SkalaSkala

�� dotychczas udzielono:dotychczas udzielono:

�� 6 koncesji na WEE na 6 koncesji na WEE na źźrróóddłła OZE PVA  a OZE PVA  

�� oraz 18 promes WEE na oraz 18 promes WEE na źźrróóddłła OZE PVA a OZE PVA 
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Skala

1. moc źródeł w poszczególnych koncesjach 
2. od 0.003 MW do 1 MW
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Skala

1. moc źródeł w poszczególnych promesach 
koncesji 

2. od 0,006 MW do 1,8 MW 
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� Jak wygląda koncesja 
i co się w niej 
� znajduje
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� Jak wygląda  promesa koncesji
i co się w niej 
� znajduje
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O czym warto pamiętać

� Pozytywna opinia zarządu województwa 

� możliwości techniczne wykonywania działalności 
koncesjonowanej  

� protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i 
przyjęcia do eksploatacji urządzeń, energetycznych 
wydany przez operatora systemu ektroenergetycznego, 
do którego sieci 

� decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu 
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O czym warto pamiętać

� Właściwe zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

� Koncesja jest niezbywalna 

� Koncesja jest udzielana dla przedsiębiorcy, nie na źródło 

1. Możliwość przedłużenia koncesji lub promesy
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dziękuję za uwagę

Siemczyno 2012
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