Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
- kluczowe obszary zmian
Stan prawny na dzień 19 października 2021 r.

30 października 2021 r., wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r., o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1873;
dalej – „ustawa zmieniająca”).
Nowelizacja dotyczy w szczególności funkcjonowania systemów wsparcia, o których mowa w
art. 70a-70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r.
poz. 610, z późn. zm., dalej - „ustawa OZE”), tzw. systemów FIT/FIP, definicji małej instalacji, a
także wprowadza definicję mocy zainstalowanej elektrycznej.
Poniżej przedstawiono wybrane, kluczowe zmiany.

I. Wydłużenie okresu wsparcia o 2 lata w systemach FIT/FIP
1. Kogo dotyczy?
Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 22 ustawy zmieniającej – dla instalacji odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystującej do
wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie:
1. biogaz rolniczy, albo
2. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo
3. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo
4. biogaz inny niż określony w pkt 1–3, albo
5. hydroenergię
– dla której wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat, okres, o którym
mowa w art. 70f ust. 1 ustawy OZE, nie może przekroczyć kolejnych 17 lat, liczonych od
pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia dla tej instalacji, nie wcześniej
jednak niż od dnia 1 października 2005 r.
Zgodnie z powyższym, a także mając na względzie brzmienie art. 10 i 11 ustawy zmieniającej,
17-letni okres wsparcia przysługuje instalacjom, wykorzystującym do wytwarzania
energii elektrycznej określone rodzaje OZE, dla których wydawano świadectwa
pochodzenia przez minimum 5 lat, w tym także takim, dla których okres wsparcia już się
zakończył odpowiednio w systemie świadectw pochodzenia, aukcyjnym czy FIT/FIP.
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2. Zasady wydłużania okresu wsparcia
W celu skutecznego przedłużenia okresu wsparcia, wytwórcy energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, w zależności od
rodzaju instalacji, o których mowa powyżej w punkcie I.1, muszą wypełnić przedstawione
poniżej formalności.
A. Instalacje, dla których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przed dniem wejścia
w życie przepisów ustawy zmieniającej, nie wydał zaświadczenia, o którym mowa
w art. 70b ust. 8 ustawy OZE (zaświadczenia FIT/FIP) – art. 10 ustawy zmieniającej

Dla instalacji odnawialnego źródła energii, która:
1. spełnia warunek ujęty w punkcie I.1., oraz
2. była objęta wsparciem w ramach systemu świadectw pochodzenia lub aukcyjnym
systemem wsparcia, którego 15 letni bieg upłynął przed dniem wejścia w życie
ustawy zmieniającej, a także
3. nie została objęta zaświadczeniem FIT/FIP przed dniem wejścia w życie ustawy
zmieniającej
wytwórca może złożyć deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii
elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e.
UWAGA!!!
Maksymalny termin na złożenie deklaracji FIT/FIP przez wytwórcę:

90 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej - 27 stycznia 2022 r.
W przypadku złożenia deklaracji po tym terminie pozostawia się ją bez rozpoznania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia deklaracji FIT/FIP okres sprzedaży niewykorzystanej
energii elektrycznej, wskazany w zaświadczeniu FIT/FIP, będzie obejmował 24 miesiące od dnia
wydania tego zaświadczenia.
Forma złożenia deklaracji FIT/FIP:
Wytwórcy będą podlegać pełnej procedurze oceny, na podstawie której będą dopuszczani
do wsparcia w ramach systemów FIT/FIP, zgodnie z art. 39a oraz 70a-70e ustawy OZE.
Deklarację FIT/FIP wraz załącznikami i oświadczeniami należy przekazać za pomocą
Internetowej Platformy Aukcyjnej, korzystając z funkcji „Złóż deklarację FIT/FIP”.
Wszystkie niezbędne formularze wraz z instrukcją znajdują się na stronie Urzędu Regulacji
Energetyki w zakładce https://www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip/7634,Podstawoweinformacje-i-wzory.html
UWAGA!!!
Do
obliczenia
ceny
skorygowanej,
o
której
mowa
w art. 39a ust. 5 ustawy OZE, przez wytwórców, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
zmieniającej, wartość „I” wynosi 0.
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B. Instalacje, dla których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej, wydał zaświadczenie, o którym mowa
w art. 70b ust. 8 ustawy OZE (zaświadczenie FIT/FIP) – art. 11 ustawy zmieniającej
- Instalacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej, dla których okres
wsparcia w ramach systemów FIT/FIP nie upłynął przed dniem wejścia w życie
zmienionych przepisów, a które spełniają warunek, o którym mowa w punkcie I.1.
Okres wsparcia wskazany w zaświadczeniu FIT/FIP wydanym na podstawie art. 70b ust. 8
ustawy OZE, przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, ulega przedłużeniu z mocy
prawa
o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.

UWAGA!
Jeśli okres wsparcia wskazany w wydanym zaświadczeniu FIT/FIP nie upłynął przed dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej, tj. przed dniem 30 października 2021 r.
- ulega on automatycznemu przedłużeniu o 24 miesiące względem daty końcowej
wskazanej w tym zaświadczeniu,
– w tym wypadku nie należy składać do Prezesa URE deklaracji FIT/FIP.

- Instalacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej, dla których okres
wsparcia w ramach systemów FIT/FIP upłynął przed dniem wejścia w życie zmienionych
przepisów
Wytwórca, może sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną z obowiązkiem jej zakupu
zgodnie z art. 70c ust. 2 ustawy OZE lub prawem do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa
w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 tej ustawy, przez kolejne 24 miesiące względem daty
końcowej wskazanej w zaświadczeniu FIT/FIP.

UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasad składania wniosków o pokrycie
ujemnego salda dotyczące wytwórców objętych dyspozycją art. 11 ustawy zmieniającej
znajdują się na stronie operatora rozliczeń energii odnawialnej – Zarządcy Rozliczeń S.A.
pod adresem: https://www.zrsa.pl/oze/wydluzony_okres_wsparcia/
Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym informacjami.
Maksymalny termin na złożenie wniosków o pokrycie ujemnego salda
do Zarządcy Rozliczeń S.A.:

60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej - 28 grudnia 2021 r.
Wytwórca nie składa ponownie deklaracji FIT/FIP do Prezesa URE.
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3. Zawarcie umowy ze sprzedawcą zobowiązanym, zmiana deklaracji FIT/FIP
w zakresie sprzedawcy zobowiązanego – przepisy szczególne dotyczące
wytwórców, o których mowa w art. 11 ustawy zmieniającej
Zawarcie umowy ze sprzedawcą zobowiązanym:
Wytwórca, o którym mowa art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej, który przed dniem wejścia
w życie tej ustawy sprzedawał na podstawie zaświadczenia FIT/FIP, niewykorzystaną energię
elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy OZE, zawiera z tym
sprzedawcą umowę sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w terminie
1 miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej.
Zmiana deklaracji FIT/FIP w zakresie sprzedawcy zobowiązanego albo wybranego
podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany:
Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 7 ustawy zmieniającej, wytwórca, o którym mowa w art. 11
ust. 2 tej ustawy, który przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej sprzedawał, na
podstawie zaświadczenia FIT/FIP, niewykorzystaną energię elektryczną sprzedawcy
zobowiązanemu może w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tej ustawy zmienić
deklarację FIT/FIP, w zakresie sprzedawcy zobowiązanego lub wybranego podmiotu,
o których mowa w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy OZE.
Zmienioną deklarację FIT/FIP można złożyć za pośrednictwem Internetowej Platformy
Aukcyjnej, korzystając z dedykowanej funkcji „Zmień deklarację”.

II.

Art. 1 pkt 39 ustawy zmieniającej dotyczący art. 184b ustawy OZE
– zmiana deklaracji FIT/FIP na wysokosprawną kogenerację

1. Kogo dotyczy?
Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 39 (art. 184b ustawy OZE) ustawy zmieniającej, wytwórca,
który przed dniem 1 stycznia 2019 r. złożył deklarację FIT/FIP i do dnia 1 lipca 2019 r.
uzyskał zaświadczenie FIT/FIP, może, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. zmienić tę
deklarację poprzez zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a,
4a, 6a, 8a, 9a lub 10a ustawy OZE.

UWAGA!
Termin na złożenie zmienionej deklaracji FIT/FIP upływa 31 grudnia 2021 r.
Zmienioną deklarację FIT/FIP można złożyć za pośrednictwem
Internetowej Platformy Aukcyjnej, korzystając z dedykowanej funkcji „Zmień deklarację”.

Dedykowany formularz deklaracji przejścia na wysokosprawną kogenerację (załącznik nr 2a
do Informacji) znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Podstawowe
informacje i wzory - Systemy FIT/FIP - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl).
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III. Zmiana definicji małej instalacji
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 18 ustawy OZE, wprowadzonym ustawą
zmieniającą, małą instalację odnawialnego źródła energii stanowi:
 instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW,
w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie
większa niż 1 MW;
UWAGA!
Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację instalacji
w systemach FIT/FIP oraz aukcyjnym systemie wsparcia pod względem rozliczania przez
sprzedawcę zobowiązanego.

IV.

Definicja mocy zainstalowanej elektrycznej
instalacji odnawialnego źródła energii

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 19b ustawy OZE, wprowadzonego ustawą zmieniającą,
przez moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii – należy
rozumieć łączną moc znamionową czynną:
a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej – zespołu
prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej,
a w przypadku jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną
przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji –
w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy;
b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez
producenta na tabliczce znamionowej – w przypadku instalacji innej niż
wskazana w lit. a;
V.

Okres obowiązku zakupu i prawa do pokrycia ujemnego salda w systemach
FIT/FIP – zmiana wprowadzona ustawą zmieniającą

Zgodnie z brzmieniem art. 70f ust. 1 ustawy OZE, wprowadzonego ustawą zmieniającą,
obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z art. 70c ust. 2 tej ustawy lub
prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy OZE i 93 ust. 2
pkt 3 tej ustawy, powstaje od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej objętej systemem
wsparcia, o którym mowa w ustawie, i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2047 r.
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Dodatkowo informujemy, że 3 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy
z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), w wyniku których modyfikacji uległ
m.in. poziom stałej ceny zakupu, przewidziany ustawą OZE.

VI.

Zmiana stałej ceny zakupu w systemach FIT/FIP wprowadzona ustawą
o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 70e ustawy OZE, stała cena zakupu w systemach FIT/FIP
wynosi odpowiednio:
 95 proc. ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE,
obowiązującej na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 tej ustawy dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii, o których mowa
w art. 70a ust. 1 ustawy OZE,
 90 proc. ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE,
obowiązującej na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 tej ustawy dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii, o których mowa
w art. 70a ust. 2 ustawy OZE;
- przy czym obliczana jest ona zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy OZE, z uwzględnieniem art. 39a
ust. 7 tej ustawy.

6

