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 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 

 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,

 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG,

 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE,

 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG,

 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 
odnawialnych,

 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,

 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000r.w sprawie spalania odpadów,

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w zakresie OZE
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PAKIET KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNY
2020 rok 3x20%

zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% 

w stosunku do roku 1990

zmniejszenie zużycia energii 
o 20% w porównaniu 
z prognozami dla UE 

na 2020 r.

zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii 
do 20% całkowitego zużycia 

energii w UE, w tym 
zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  

w transporcie do 10 %. 
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POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI 
do 2030 r.

wzrost udziału 
odnawialnych 
źródeł energii w 
finalnym zużyciu 

energii co 
najmniej do 

poziomu 15% w 
2020 roku oraz 
dalszy wzrost 

tego wskaźnika 
w latach 

następnych

osiągnięcie 
w 2020 roku 10% 
udziału biopaliw 
w rynku paliw 

transportowych, 
oraz zwiększenie 

wykorzystania 
biopaliw II 
generacji

ochrona lasów 
przed 

nadmiernym 
eksploatowaniem, 

w celu 
pozyskiwania 
biomasy oraz 

zrównoważone 
wykorzystanie 

obszarów 
rolniczych na cele 

OZE, w tym 
biopaliw, tak aby 
nie doprowadzić 
do konkurencji 

pomiędzy 
energetyką 

odnawialną i 
rolnictwem oraz 

zachować 
różnorodność 
biologiczną

wykorzystanie do 
produkcji energii 

elektrycznej 
istniejących 
urządzeń 

piętrzących 
stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa

zwiększenie 
stopnia 

dywersyfikacji 
źródeł dostaw 

oraz stworzenie 
optymalnych 
warunków do 

rozwoju 
energetyki 

rozproszonej 
opartej na lokalnie 

dostępnych 
surowcach



UDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W OZE
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Moc zainstalowana w OZE na koniec 2012 r.
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POLSKA 131,247 820,700 1,289 2496,748 966,103 0,000

DOLNOŚLASKIE 10,854 100 0,124 62,265 64,459 0

BG BM PV WI WO WS

W przypadku współspalania (WS) nie ma możliwości określenia mocy zainstalowanej OZE
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Produkcja energii elektrycznej w OZE w podziale 
na poszczególne źródła 2012 r. (%)

3,79%
7,88%

0,01%

32,46%

14,58%

41,29%

BG elektrownie na biogaz 

BM elektrownie na biomasę 

PV elektrownie wytwarzające e.e. 
z promieniowania słonecznego 
WI elektrownie wiatrowe 

WO elektrownie wodne 

WS współspalanie 
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Brak warunków 
technicznych [szt.]
Brak warunków 
ekonomicznych [szt.]

Powiadomienia o odmowach przyłączenia obiektów do sieci 
elektroenergetycznej 

w latach 2011–2012 w poszczególnych OT URE 

Łącznie: 498 odmowy, w tym: 
470 brak warunków technicznych, 
28 brak warunków ekonomicznych
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Powiadomienia razem 
– 498 (100%)

Moc obiektów nie przyłączonych
– 6 779 MW (100%) 

Powiadomienia o odmowach przyłączenia OZE do sieci 
elektroenergetycznej w latach 2011–2012
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BARIERY ROZWOJU 
GENERACJI MAŁOSKALOWEJ

ANALIZA ANKIET
z terenu województwa dolnośląskiego

RAPORT PREZESA URZĘDU REGULACJI 
ENERGETYKI

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizacja przez 

operatorów systemu elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających 
zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną

Warszawa, 30 czerwca 2013
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ANKIETOWANI
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Przedsiębiorca Jednostka samorządu terytorialnego Inny

W ankiecie wzięło udział 283 podmiotów, w tym 39 podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego
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Inwestycje w źródła generacji małoskalowej

217
5

15

Zrealizował inwestycję w źródło generacji
małoskalowej

Realizuje inwestycję w źródło generacji
małoskalowej

Planuje realizację inwestycji w źródło
generacji małoskalowej

Brak danych

Ilość źródeł
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BARIERY 
identyfikowane w ramach zadań przypisanych Prezesowi URE

 brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci,
 nakłady finansowe związane z rozbudową lub/i przebudową sieci dystrybucyjnej,
 koszty ponoszone na eksploatację przyłącza,
 analiza technicznych warunków przyłączenia źródła,
 obowiązek przedłożenia gwarancji jako zabezpieczenia wykonania umowy,
 stanowisko OSP w zakresie braku możliwości zbilansowania systemu elektro-

energetycznego,
 przedłużanie przez OSD terminów wydawania warunków przyłączenia do sieci,

wskazanych w postanowieniach ustawy – Prawo energetyczne,
 brak jednolitej i spójnej metodologii rozpatrywania wniosku o wydanie warunków

przyłączenia oraz kształtowania treści umowy,
 trudności ze spełnieniem wymagań związanych z szeroko pojętą ochroną
środowiska – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji,

 trudności związane z uzyskaniem dokumentów zezwalających na lokalizację
inwestycji na danym terenie.
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BARIERY
lokalizacja inwestycji
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BARIERY
warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
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BARIERY
wybór technologii

18%
26%

62%
54%

10% 8%

10% 13%

Brak systemu rekomendacji (certyfikacji)
technologii źródeł generacji małoskalow ej
stanow iącego w sparcie dla inw estora w

w yborze technologii (przez podmioty
niezależne od Przedsiębiorstw a

dystrybucyjnego.

Brak systemu rekomendacji (certyf ikacji)
instalatorów .

Brak odpow iedzi

NIE

TAK istotna

TAK mało istotna
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BARIERY
koncesjonowanie

13% 15%

59% 51%

10%
10%

18% 23%

Brak zróżnicowania wymagań w
zakresie uzyskania koncesji z uwagi

na moc źródła.

Wymóg prowadzenia działalności
gospodarczej jako warunek

uzyskania koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej bez względu na

moc źródła.

Brak odpowiedzi
NIE
TAK istotna
TAK mało istotna
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BARIERY
system wsparcia

18% 13%
5%

56%
56% 69%

8%
10%

10%

18% 21% 15%

Czas obowiązywania
systemu wsparcia

(„kolorowych
certyfikatów”).

Wymóg posiadania
koncesji jako warunek
uzyskania ŚP przez

podmioty wytwarzajace
ee na potrzeby własne.

Ograniczone środki
systemów wsparcia na

etapie realizacji
inwestycji

Brak odpowiedzi
NIE
TAK istotna
TAK mało istotna
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http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html
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dziękuję za uwagę

Wrocław 2013


