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1. Wstęp   

W 2019 r. Polska zajęła piąte miejsce w Unii 
Europejskiej pod względem tempa przyrostu mocy 
zainstalowanej w fotowoltaice (PV).1 Na koniec 
2019 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł 
energii (OZE) wytwarzających zieloną energię 
przekroczyła 10 GW. Już w czerwcu 2020 r. 
osiągnęła poziom 11,5 GW, z czego 2 GW stanowiły 
instalacje wytwarzające energię elektryczną  
z promieniowania słonecznego.2 Przewiduje się,  
że w 2021 r. moc zainstalowana elektrowni 
fotowoltaicznych wyniesie ponad 4 GW.3  

Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji na koniec 
2019 r. wyniosła ponad 1000 MW, co stanowiło 
około 11% mocy zainstalowanej wszystkich 
zielonych źródeł energii. Zdecydowana większość 
mikroinstalacji, bo aż 99,7%, to źródła 
fotowoltaiczne, które na koniec 2019 r. stanowiły 
155 189 z 155 626 wszystkich mikroinstalacji.4 

Wkład w rozwój zielonej energetyki mają nie tylko 
podmioty, których głównym obszarem działalności 
gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej. 
Swoją cegiełkę dokładają również ci, którzy 
inwestują w zielone źródła na własne potrzeby –  
od kilkukilowatowych instalacji na dachu budynku 
mieszkalnego po nawet kilkusetkilowatowe 
elektrownie wybudowane w sąsiedztwie zakładu 
produkcyjnego.  

 

Dlaczego w Polsce coraz chętniej inwestujemy  
w fotowoltaikę?  

Warto zwrócić uwagę na kwestie ekonomiczne,  
a dokładnie na rosnące ceny energii elektrycznej 
pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Jej koszt 
na rynku hurtowym wzrósł o ponad 50 procent  
w ciągu ostatnich trzech lat.5 Nic nie wskazuje  
na zmianę tego trendu. Na szczególną uwagę  
w tym zakresie zasługuje proekologiczna polityka 
Unii Europejskiej, rosnące ceny uprawnień do emisji 
CO2 oraz starzejąca się i wymagająca modernizacji 
infrastruktura energetyczna. 

Ponadto od 1 października 2020 r. opłata za usługę 
dystrybucji zostanie powiększona o tzw. opłatę 
mocową.6 Na dzień publikacji tego Raportu nie jest 
jeszcze znana jej wysokość. Z informacji 
przedstawionych w 2019 r. przez ówczesne 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
średnia wysokość tej opłaty w 2021 r. może 
wynieść nawet 45 zł/MWh netto (90 zł/MWh netto – 
jeżeli będzie pobierana przez 15 godzin w ciągu 
doby; 150 zł/MWh netto – jeżeli będzie pobierana 
przez 9 godzin w ciągu doby7). Szacuje się,  
że rachunki za energię elektryczną w gospodarstwie 
domowym wzrosną rocznie średnio o około 
100-150 zł brutto. 
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Nie bez znaczenia pozostają kwestie wizerunkowe. 
Konsumenci, których świadomość ekologiczna z roku 
na rok rośnie, wybierają produkty firm, które  
w swojej strategii rozwoju uwzględniają działania 
związane z CSR8, mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego. 

Przygotowaliśmy ten raport, by wyjść 
naprzeciw wszystkim zainteresowanym 
budową własnego źródła OZE. Celem 
opracowania jest omówienie kluczowych 
aspektów związanych z realizacją inwestycji 
polegającej na budowie własnej instalacji 
fotowoltaicznej. 

W pierwszej części poruszamy kwestie techniczne 
związane z budową instalacji fotowoltaicznych. 
Omawiamy podstawowe modele inwestycyjne 
(własnościowy, leasing) oraz podpowiadamy,  
jak – w zależności od własnych potrzeb i profilu 
zużycia – dobrać moc zainstalowaną źródła.  

Przyglądamy się również cenom energii elektrycznej 
i analizujemy kwestie związane z opłacalnością 
budowy własnego źródła OZE. 

 

Część druga skupia się na aspektach prawnych. 
Wskazujemy w niej, jakie wymagania powinna 
spełniać nieruchomość przeznaczona pod 
posadowienie instalacji fotowoltaicznej.  

Przyglądamy się problematyce związanej  
z zabezpieczeniem tytułu prawnego do gruntu oraz 
omawiamy najważniejsze decyzje administracyjne, 
które należy uzyskać przed przystąpieniem  
do budowy własnego źródła OZE. 

Zajmujemy się również kwestiami związanymi  
z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej oraz odpowiadamy na pytanie, 
co zrobić z niewykorzystaną energią elektryczną. 

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie 
stanowiło impuls do podjęcia działań 
zmierzających do budowy własnego źródła OZE 
i pomoże Państwu przejść przez kolejne etapy 
realizacji inwestycji. 

Zapraszamy do lektury!  

1 Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020” 
2 Dane z energy.instrat.pl, na podstawie publikacji „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej” wydawanej co miesiąc przez Agencję     

Rynku Energii (ARE) w ramach zlecenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych 
3 Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020” 
4 Raport Prezesa URE zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii  

w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE) >>  
5  Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017: 163,70 zł/MWh netto, 2018: 194,30 zł/MWh netto, 2019:   

245,44/MWh netto, źródło: dane archiwalne URE 
6  21 lipca 2020 r. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poparła poprawkę do ustawy o rynku mocy, która przesuwa z 

1 października 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. termin rozpoczęcia poboru opłaty mocowej >>  
7  Szczegóły w punkcie 3.6. Raportu 
8  Z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu  

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=502
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=502
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2. Wykaz skrótów  
    i słowniczek 

2.1. Wykaz skrótów 
  
 

Dyrektywa RED II – Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania energii ze źródeł 
odnawialnych 

k.p.a. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 256 z późn. zm.) 

k.p.c. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks 
postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460  
z późn. zm.) 

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

o.u.p. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) 

or.pod. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 

pr.bud. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 

pr.en. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo 
energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) 

Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

RGP - Rejestr Gwarancji Pochodzenia 

u.d.p. – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

u.k.w.h. – Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) 

u.o.g.r. – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) 

u.o.o.ś. – Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 

u.o.s. – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

u.p.o.l. – Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170  
z późn. zm.) 

u.p.z.p. – Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

u.u.k.r. – Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.  
o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1362 z późn. zm.) 

uOZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) 

  

 

 

 

 
2.2. Słowniczek  

EPC – z ang. engineering, procurement and 
construction, inwestycja „pod klucz”, umowa,  
na podstawie której zamawiający zleca 
wykonawcy zaprojektowanie i wybudowanie 
obiektu (na przykład elektrowni fotowoltaicznej) 

Mała instalacja – instalacja odnawialnego 
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej  
niż 500 kW, przyłączona do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV 

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego 
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona 
do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV 

O&M – z ang. operation and maintenance, 
umowa, której przedmiotem jest obsługa  
i utrzymanie obiektu 

PPA – z ang. power purchase agreement, 
umowa sprzedaży energii elektrycznej; 
szczególną formą PPA jest corporate PPA (cPPA), 
czyli korporacyjna umowa sprzedaży energii 
elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą 
energii elektrycznej i odbiorcą końcowym 

Prosument – odbiorca końcowy wytwarzający 
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych 
źródeł energii na własne potrzeby w 
mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku 
odbiorcy końcowego, niebędącego odbiorcą 
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 
nie stanowi to przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej 
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Część 1. 
Otoczenie techniczno-biznesowe 
Krzysztof Ławrywjaniec 
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Energia pod różnymi postaciami od zawsze była 
niezbędna ludzkości. Począwszy od kalorii  
w jedzeniu, przez dżule w cieple z pierwszego 
ogniska, po kilowatogodziny zasilające gniazdka  
w naszych domach. 

Kiedy w 1879 r. Thomas Edison opatentował 
żarówkę, na świecie żyły prawie dwa miliardy ludzi. 
Dziś to już niemal cztery razy więcej osób, których 
sposób życia znacząco różni się od standardów  
XIX wieku.  

 

Energii potrzebujemy coraz więcej, dlatego 
zaczynamy zwracać szczególną uwagę na sposób jej   
wytwarzania, który determinuje jej koszt oraz 
wpływ na środowisko naturalne. 

Jak wszystko na świecie, również energetyka 
ewoluuje. Odnawialne źródła energii, efektywność 
energetyczna, magazyny energii, produkcja 
i wykorzystanie wodoru czy rozproszona generacja 
– to dzisiejsza rzeczywistość. 

3.1. Wstęp  

 
 

W 2018 roku w Unii Europejskiej już niemal 20% 
wykorzystywanej energii pochodziło z OZE. 

WYKRES  
Udział energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej  
(2018, % konsumpcji energii brutto) 

ŹRÓDŁO: Eurostat >>   
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Jak może wyglądać przyszłość?  

Kierunek został określony jasno – Europejski Zielony 
Ład (European Green Deal) to plan dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej  
do 2050 roku.  

 

 
Gwarancją sukcesu, w postaci spełnienia 
postawionych w nim celów, jest między innymi 
spójna strategia budowy nowej, zielonej i taniej 
energetyki. 

WYKRES  
Emisja netto gazów cieplarnianych  

  

ŹRÓDŁO: Założenia Europejskiego Zielonego Ładu  >> 

Jak dołożyć swoją cegiełkę do tego niezwykle 
ambitnego projektu, a dodatkowo zyskać 
niezależność energetyczną oraz tanią, zieloną 
energię?  

To stosunkowo proste – wystarczy budowa 
własnego źródła wytwórczego.  

W Raporcie skupimy się na wytwarzaniu energii 
elektrycznej z promieniowania słonecznego, czyli 
fotowoltaice (PV). Nasze opracowanie to swoista 
mapa drogowa inwestycji w fotowoltaikę, dlatego 
odpowiemy w nim na najważniejsze pytania: 

 jakie wymagania techniczne powinien spełniać 
dach lub grunt przeznaczony pod inwestycję? 

 na co zwrócić uwagę przy wyborze elementów 
instalacji fotowoltaicznej, takich jak moduły 
fotowoltaiczne, falowniki solarne czy konstrukcja 
wsporcza?  

 ile kosztuje własna instalacja fotowoltaiczna? 

 czy i kiedy fotowoltaika się opłaca? 

 w jakim modelu biznesowym najlepiej 
wybudować fotowoltaikę? 

 jak wygląda proces inwestycyjny krok po kroku? 
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Liczba, wielkość czy rodzaj instalacji 
fotowoltaicznych są efektem m.in. obowiązujących 
regulacji prawnych, wsparcia udzielanego OZE  
oraz cen energii elektrycznej. Na koniec  
2019 roku w Polsce zainstalowano 1472 MW 9,10 
instalacji fotowoltaicznych, z czego aż 67%  
to mikroinstalacje.  

Na pozostałą część składają się: 24% (~360 MW) 
– elektrownie fotowoltaiczne o mocy 
zainstalowanej około 1 MW, wybudowane w 
ramach tzw. systemu aukcyjnego, 3% (~47 MW) 
– małe instalacje fotowoltaiczne oraz 6% (~75 
MW) – instalacje zrealizowane i włączone do 
eksploatacji przed 1 lipca 2016 r., funkcjonujące  
w systemie „zielonych certyfikatów”.  

Poniżej wyszczególniono główne formy wsparcia 
udzielanego przez państwo podmiotom 
wytwarzającym energię elektryczną w instalacjach 
fotowoltaicznych11: 

 mikroinstalacje: 

 system opustów dedykowany prosumentom 
– więcej w punkcie 4.8.1. Raportu 

 program „Mój Prąd” – wyłącznie osoby 
fizyczne 

 ulga termomodernizacyjna – wyłącznie 
osoby fizyczne 

 uprawnienie wskazane w art. 41 uOZE – 
więcej w punkcie 4.8.2. Raportu 

 elektrownie fotowoltaiczne o mocy 
zainstalowanej mniejszej niż 500 kW  
(małe instalacje):  

 aukcje OZE, w ramach których 
zwycięskiemu wytwórcy przysługuje 
gwarancja ceny sprzedaży wytworzonej  
energii elektrycznej przez okres 15 lat, 
jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca  
2039 r. (obowiązek zakupu energii 
elektrycznej przez sprzedawcę 
zobowiązanego w trakcie okresu wsparcia) 

 gwarancje pochodzenia energii elektrycznej 
(GoO – Guarantee of Origin) – więcej  
w punkcie 4.9. Raportu 

 elektrownie fotowoltaiczne o mocy 
zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW: 

 aukcje OZE, w ramach których 
zwycięskiemu wytwórcy przysługuje prawo 
do pokrycia tzw. ujemnego salda      
(mechanizm CfD – Contracts for Differences, 
tj. kontrakt różnicowy) przez okres 15 lat, 
jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca  
2039 r. 

 gwarancje pochodzenia energii elektrycznej 
(GoO – z ang. guarantee of origin) – więcej 
w punkcie 4.9. Raportu 

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pr.en. operatorzy 
systemów elektroenergetycznych są zobowiązani 
do zawarcia w pierwszej kolejności umowy  
o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi 
się o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego 
źródła energii. 

 

3.2. Fotowoltaika w Polsce   

 
 

Moc zainstalowana w PV na koniec czerwca 2020 r.   
to 2,26 GW.  

9  1526,2 MW według danych z energy.instrat.pl, na podstawie publikacji „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”   
   wydawanej co miesiąc przez Agencję Rynku Energii (ARE) w ramach zlecenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych  
10 Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, na podstawie danych z URE oraz OSD  
11 Nie uwzględniono mechanizmów dostępnych przed 1 lipca 2016 r.  
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Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej należy odróżnić  
od świadectw pochodzenia energii elektrycznej (zielone certyfikaty). 
Świadectwa pochodzenia przysługują wytwórcom energii elektrycznej  
z OZE, którzy rozpoczęli jej wytwarzanie przed 1 lipca 2016 r.  
Ze świadectw pochodzenia – w przeciwieństwie do gwarancji 
pochodzenia – wynikają prawa majątkowe, które stanowią  
towar giełdowy.  

WYKRES  
Skumulowana moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych od 2014 do 1. kwartału 2020 roku  

ŹRÓDŁO: Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, na podstawie danych  

               z URE oraz OSD  

 

 
Zainstalowanie 1 GW fotowoltaiki od uruchomienia  
pierwszego megawata trwało ok. 8 lat. Natomiast kolejny  
GW został zainstalowany w ciągu zaledwie 8 miesięcy.  

mikroinstalacje 

małe instalacje  

inne PV funkcjonujące w systemie „zielonych certyfikatów” 

instalacje PV, które wygrały aukcje OZE  
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W kolejnych latach można spodziewać się jeszcze 
bardziej dynamicznego rozwoju rynku PV. 
Zainteresowanie mikroinstalacjami wśród 
prosumentów nadal rośnie. Przewidywany wolumen 
mocy w najbliższej aukcji OZE osiągnie rekordowy 
poziom 1500 MW, a niepewność w odniesieniu  
do rosnących cen energii elektrycznej powoduje 
wzmożone zainteresowanie większych odbiorców 
własną instalacją fotowoltaiczną. 

Ponadto Ministerstwo Klimatu rozpoczęło prace nad 
nowelizacją uOZE, której przyjęcie planowane jest 
na 3. kwartał 2020 r. Dopuszcza ona możliwość 
organizowana aukcji OZE do połowy 2026 r.12  

Co więcej, w 2021 roku planowane jest 
wprowadzenie nowego modelu wykorzystania 
energii elektrycznej z fotowoltaiki – „Wirtualny 
prosument” oraz implementacji do polskiego prawa 
unijnej Dyrektywy RED II (ostateczny termin to  
30 czerwca 2021 r.), w efekcie której realizacja 
inwestycji OZE stanie się jeszcze łatwiejsza.13 

Dotychczas dominujące w Polsce modele budowy 
instalacji PV funkcjonowały głównie dzięki 
różnorodnym formom wsparcia. W dalszej części 
Raportu postaramy się dowieść, że wsparcie dla 
fotowoltaiki nie jest koniecznością, a własna 
instalacja już dzisiaj może stanowić korzystniejszą 
alternatywę dla energii elektrycznej pobranej  
z sieci.  

Obok prezentujemy nowe z perspektywy polskiego 
rynku modele inwestycji w OZE polegające na 
realizacji instalacji PV na użytek własny inwestora, 
które zarazem mają najwyższy potencjał do 
zastosowania oraz wpłyną na wzrost dynamiki 
rozwoju fotowoltaiki w kraju. Z tego względu będą 
one przedmiotem dalszej analizy w Raporcie.  

 

 

12 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw >> 
13 Informacja podana przez Przemysława Hofmana, Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju w trakcie 

konferencji PV-CON w dniu 9 czerwca 2020 r.  

 

 
Model własnościowy z zawarciem 
umowy EPC 

Inwestor zleca wykonawcy 
zaprojektowanie i budowę instalacji 
fotowoltaicznej – inwestycja „pod klucz”. 
W tym modelu inwestor całe należne 
wykonawcy wynagrodzenie przekazuje 
do momentu ukończenia projektu,  
który następuje w chwili odbioru 
końcowego instalacji PV. 

Leasing 

Kompleksowa forma współpracy 
zawierająca w sobie wszystkie elementy 
modelu własnościowego, a ponadto 
zapewnienie finansowania inwestycji, 
utrzymanie i zarządzanie (O&M). 
Przypomina on-site corporate PPA 
(umowa fizycznego zakupu energii 
elektrycznej przez odbiorcę końcowego 
bezpośrednio od wytwórcy) – opisaną  
w punkcie 3.9. Raportu. Podstawową 
różnicą pomiędzy leasingiem a on-site 
corporate PPA jest to, że w leasingu 
cykliczne opłaty dotyczą wykorzystania 
instalacji PV, a nie opłaty za energię 
elektryczną jak w przypadku on-site 
corporate PPA. Ponadto instalacja 
fotowoltaiczna w takim modelu zostaje 
zaliczona do składników majątkowych 
inwestora, które należy ująć w bilansie 
firmy. Inwestor w trakcie okresu 
obowiązywania umowy przekazuje  
na rzecz wykonawcy cykliczne opłaty 
leasingowe. Po zakończeniu umowy 
elektrownia PV może przejść na własność 
inwestora (nieodpłatnie albo po 
wniesieniu opłaty końcowej) lub zostać 
zdemontowana przez wykonawcę w 
przypadku wyłączenia jej z eksploatacji. 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r6382412883511,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-.html
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WYKRES 
Fotowoltaika w modelu opartym na leasingu  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Inwestor zużywający  
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3.3. Rodzaje instalacji fotowoltaicznych  

Kryteria, w oparciu o które można dokonać podziału instalacji fotowoltaicznych:  

 Moc zainstalowana 

 mikroinstalacja 

 mała instalacja 

 pozostałe 

DIAGRAM 
Podział instalacji OZE ze względu na moc zainstalowaną  

 
  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

 Grunt  

  Miejsce montażu 

 
 

Warunki, które powinna spełniać działka: 

 powierzchnia: od 1,4 ha pod instalację 
fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej  
1 MW 

 odległość do punktu przyłączenia:  
do 500 m dla instalacji fotowoltaicznej  
o mocy zainstalowanej 1 MW oraz  
ok. 200 m na każdy kolejny megawat  
mocy zainstalowanej 

 Teren 
 
- płaski lub nachylony na południe 
- niezalesiony 
- niezalewowy 

 dostęp do drogi 

 

 
Nie można automatycznie wykluczyć działek  
o innej charakterystyce. Powyższe wytyczne 
charakteryzują optymalne warunki, które   
w zależności od rzeczywistej sytuacji oraz 
zastosowanych rozwiązań technicznych   
mogą ulec zmianie.  

Pozostałe, nie mniej istotne cechy działki,  
takie jak klasa gruntu, istnienie lub brak MPZP  
na terenie objętym projektem, zostaną opisane  
w punkcie 4.3. Raportu. 

 

Mikroinstalacja 

Mała instalacja 

Pozostałe 

≤ 50 kW 

>50 kW oraz < 500 kW 

≥ 500 kW 
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 Dach  

 

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie 
Źródło: Sun Investment Group 

 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu 
Źródło: Sun Investment Group 

 

 
Warunki, które powinien spełniać dach: 

 powierzchnia pod instalację PV o mocy 
zainstalowanej 1 kW: 

- ok. 10-15 m2 dla dachu płaskiego 

- ok. 5-7 m2 dla dachu skośnego 

 nośność dachu: powyżej 15 kg/m2 
dodatkowego obciążenia (0,15 kN/m2) 

 

 powierzchnia płaska, nachylona w stronę 
południową lub w układzie wschód-zachód 

 
Powyższe wytyczne charakteryzują optymalne 
warunki, które w zależności od rzeczywistej 
sytuacji oraz zastosowanych rozwiązań 
technicznych mogą ulec zmianie. 
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 Inne  

Na przykład BIPV (z ang. Building Integrated 
Photovoltaics) – rozwiązania z zakresu fotowoltaiki 
zastępujące w budynkach tradycyjne materiały 
budowlane, takie jak: pokrycia dachowe, szyby 
fasadowe czy okna.  

Sposoby wytwarzania energii elektrycznej: 

 całość energii elektrycznej jest wprowadzana  
do sieci elektroenergetycznej i stanowi 
przedmiot sprzedaży (inwestorzy, których 
głównym przedmiotem działalności jest 
wytwarzanie energii elektrycznej) 

 autokonsumpcja – całość wytwarzanej energii 
elektrycznej zużywana przez inwestora 

 częściowa autokonsumpcja – część 
wytwarzanej energii elektrycznej zużywana 
przez inwestora, pozostała ilość wprowadzana 
do sieci elektroenergetycznej; do tej grupy 
należą również instalacje działające w systemie 
opustów – zob. punkt 4.8.1. Raportu dotyczący 
prosumentów 

W Raporcie skoncentrujemy się na instalacjach 
fotowoltaicznych wytwarzających energię 
elektryczną w celu jej zużycia przez inwestora 
(autokonsumpcja i częściowa autokonsumpcja).  

Ten model w najbliższym czasie może okazać się 
jednym z wiodących na polskim rynku ze względu 
na szybki czas zwrotu poniesionych nakładów, 
uzyskanie korzystniejszej od rynkowej, stabilnej 
ceny energii oraz ze względu na możliwość 
uzyskania niezależności energetycznej.  
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3.4. Wytwarzanie energii elektrycznej  

Fotowoltaika to wbrew pozorom stosunkowo 
przewidywalne źródło energii. Z wysokim 
prawdopodobieństwem można oszacować ilość 
energii elektrycznej, jaką może wytworzyć dana 
instalacja.  

Poniżej prezentujemy przykładowy profil 
wytwarzania energii elektrycznej w ciągu roku. 

WYKRES 
Profil wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 1000 kW  
każda, zlokalizowanych w północnej, centralnej i południowej Polsce  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Energia elektryczna wytworzona w zaprezentowanych na powyższym wykresie jednomegawatowych 
elektrowniach fotowoltaicznych w ciągu roku: 

 Północ: 1036 MWh 

 Centrum: 1073 MWh (+3,6% względem lokalizacji na północy Polski) 

 Południe: 1121 MWh (+8,2% względem lokalizacji na północy Polski) 
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WYKRES  
Wytwarzanie energii elektrycznej w ciągu doby – wiosna (21 marca), lato (22 czerwca), jesień (23 września)  
i zima (22 grudnia)  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Dlaczego jest to istotne?  

Aktualnie najefektywniejszym ekonomicznie 
sposobem wykorzystania energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej jest jej 
całkowite zużycie przez inwestora. Wynika to  
z prostych zależności: 

 koszt wytworzenia energii elektrycznej jest 
niższy niż koszt zakupu energii elektrycznej  
(w tym opłaty za usługę dystrybucji) 

oraz 

 cena odsprzedawanej nadwyżki 
(niewykorzystanej) energii elektrycznej jest 
niższa niż cena kupowanej energii 
elektrycznej (w tym opłaty za usługę 
dystrybucji) 

 

Inwestorzy zainteresowani fotowoltaiką powinni 
być świadomi, że budowa własnej elektrowni 
słonecznej w większości przypadków nie 
zagwarantuje im osiągnięcia pełnej niezależności 
energetycznej. Jest to możliwe w przypadku,  
gdy zostaną wykorzystane inne elementy,  
takie jak: dodatkowe źródło zasilania  
(np. agregat kogeneracyjny) czy magazyn energii. 

Zmienność wytwarzania energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną jest widoczna nie tylko w okresie 
roku, ale również w ciągu doby. 
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WYKRES  
Instalacja fotowoltaiczna autokonsumpcyjna  

 
  

WYKRES  
Instalacja fotowoltaiczna częściowo autokonsumpcyjna  

 
  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 
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Z uwagi na zmienność wytwarzania energii 
elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną  
w czasie oraz oczekiwania inwestora względem 
poziomu autokonsumpcji, kluczowy jest 
odpowiedni dobór mocy zainstalowanej instalacji.  

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na profil 
zużycia i ilość energii dotychczas zużywanej przez 
inwestora oraz na plany dotyczące przyszłej 
gospodarki energetycznej, przykładowo:  

 rozbudowa zakładu przemysłowego oznacza 
zwiększenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną 

 przeprowadzenie modernizacji energetycznej 
oznacza zmniejszenie zapotrzebowania  
na energię elektryczną 

 

W przypadku niedoboru energii elektrycznej 
wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej odbiorca 
końcowy może zakupić lub odebrać pozostałą jej 
część z sieci w ramach systemu opustów.  
Na pytanie, jak zagospodarować nadwyżki, 
odpowiemy w punkcie 4.8. Raportu. 
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3.5. Parametry elementów instalacji fotowoltaicznych  

Jak każde urządzenie, również wszystkie elementy 
instalacji fotowoltaicznej cechują się pewnymi 
parametrami technicznymi, na które warto zwrócić 
uwagę przed rozpoczęciem inwestycji.  

Z uwagi na mnogość dostępnych rozwiązań oraz 
wymagany poziom wiedzy technicznej, w tym 
rozdziale skupimy się na najważniejszych cechach 
produktowych. 

RYSUNEK  
Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej  

 
  

1. Moduły fotowoltaiczne – konwersja energii 
promieniowania słonecznego (światła)  
w energię elektryczną prądu stałego (DC) 

2. Konstrukcja wsporcza pod moduły PV 

3. Optymalizator mocy – element opcjonalny, 
umożliwiający m.in. kontrolę i optymalizację 
pracy instalacji na poziomie pojedynczego 
modułu 

4. Falownik (inwerter) solarny – urządzenie 
przetwarzające energię elektryczną prądu 
stałego (DC) na energię elektryczną prądu 
przemiennego (AC) 

5. Sieć elektroenergetyczna (dystrybucyjna 
lub przesyłowa) 

Legenda: 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 
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3.5.1. Moduły fotowoltaiczne  

Moduły fotowoltaiczne objęte są dwoma rodzajami 
gwarancji: 

 gwarancja produktowa – zazwyczaj od 10  
do 15 lat (zdarza się również 25 lat),  
w zależności od producenta 

 gwarancja wydajności – w zależności od typu 
modułu fotowoltaicznego od 25 lat 
(standardowe moduły) do 30 lat (moduły typu 
glass-glass14, w tym bifacjalne15) 

Pierwsza z nich obejmuje błędy i wady 
produkcyjne. Należy zwrócić uwagę, że wybierając 
uznanego producenta, prawdopodobieństwo awarii 
modułu fotowoltaicznego jest niskie. 

Gwarancja wydajności dotyczy minimalnej mocy 
osiąganej w kolejnych latach eksploatacji.  
W okresie gwarancji nie powinna ona spaść poniżej 
poziomu zadeklarowanego przez producenta,  
na przykład zgodnie z poniższym wykresem: 

 1 rok eksploatacji: 98% początkowej  
mocy nominalnej 

 10 lat eksploatacji: 93,05% początkowej 
mocy nominalnej 

 25 lat eksploatacji: 84,8% początkowej  
mocy nominalnej 

Gwarancja 

WYKRES  
Spadek wydajności modułu fotowoltaicznego w czasie  

 
  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

14 Moduły z podwójną powłoką ze szkła (wierzch i spód) 
15 Moduły fotowoltaiczne bifacjalne poza standardowym wytwarzaniem energii elektrycznej od strony wierzchniej, wytwarzają ją również 

na stronie spodniej  

Na powyższym wykresie można zauważyć 
natychmiastowy spadek mocy w pierwszym roku 
eksploatacji. Jest to efekt LID („Light Induced 
Degradation”), który w urządzeniach dobrej jakości 
nie powinien przekroczyć 3%.  

Poza tym moc nominalna modułów 
fotowoltaicznych obniża się w sposób liniowy.  
Dla tego parametru wartości optymalne wynoszą 
do 0,6% na rok. 
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Sprawność modułów fotowoltaicznych decyduje  
de facto o powierzchni zajmowanej przez instalację 
fotowoltaiczną.  

Przykład: 

Sprawność modułu fotowoltaicznego o mocy nominalnej 
360 W, w warunkach STC16 (natężenie promieniowania 
słonecznego 1000 W/m2, temperatura ogniw 25OC, 
współczynnik masy powietrza AM1.5), wymiarach 
1776x1052 wynosi: 

 pole powierzchni modułu = 1,776 m * 1,052 m = 
1,868 m2 

 sprawność modułu = 360 W / 1,868 m2 / 1000 W/m2 
* 100% = 19,27% 

 

 

Sprawność 

16 Z ang. Standard Test Conditions 

3.5.2. Falowniki (inwertery) solarne  

Gwarancja 

Okresy gwarancyjne falowników różnią się  
w zależności od producenta, mocy oraz rodzaju 
falownika. Inwertery stringowe (łańcuchowe) 
mniejszych mocy (do ok. 20 kW) często posiadają 
10-letnią gwarancję produktową, natomiast 
urządzenia o wyższych mocach min. 5-letnią.  
Część producentów za dodatkową opłatą oferuje 
przedłużenie standardowych długości gwarancji  
do 10, 15, 20, a nawet 25 lat. 

Przed dokonaniem wyboru producenta falownika, 
warto zwrócić uwagę na oferowany okres 
gwarancji, ponieważ są to urządzenia kosztowne 
oraz takie, które – mimo bardzo niskiej awaryjności 
instalacji fotowoltaicznej – mogą wykazywać się 
najwyższym ryzykiem awarii spośród kluczowych 
podzespołów. 

 

 

Sprawność 

Sprawność europejska ważona falowników 
mniejszych mocy (do 10 kW) powinna wynosić  
nie mniej niż 96%, dla większych urządzeń  
to min. 98%. 

System monitoringu 

Producenci falowników najczęściej wraz  
z urządzeniem oferują dostęp do platformy 
monitoringu instalacji PV. Jest to ważny element 
kontroli poprawności pracy fotowoltaiki, dlatego 
należy wybierać producentów posiadających 
funkcjonalne, mało awaryjne systemy  
z przyjaznym interfejsem.  

Wnioski: 

 im wyższa moc przy jednakowej 
powierzchni modułu fotowoltaicznego 
tym wyższa sprawność 

 im wyższa sprawność tym mniej 
powierzchni zajmie instalacja 
fotowoltaiczna 
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3.5.3. Konstrukcja wsporcza  

Materiał wykonania 

Konstrukcje wsporcze dachowe powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. 
Natomiast do budowy konstrukcji gruntowych 
można wykorzystać stal pokrytą powłoką ochronną 
Magnelis. Odpowiedni dobór konstrukcji ochroni  
inwestora przed ewentualnymi problemami  
z korozją materiału. 

Montaż 

Niezwykle istotną cechą konstrukcji wsporczej jest 
łatwość jej montażu. Im szybszy i łatwiejszy 
montaż tym niższy koszt robocizny oraz 
zredukowane prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu. 

 

Gwarancja 

Konstrukcja wsporcza najczęściej objęta jest  
10-letnią gwarancją. Istnieją producenci 
udzielający dłuższych gwarancji na swój produkt, 
szczególnie na konstrukcje wsporcze dachowe 
(nawet 25 lat). Nie jest to natomiast najważniejszy 
parametr, ponieważ awaryjność statycznej 
konstrukcji wsporczej jest znikoma. 

 

3.6. Ceny energii elektrycznej  

Cena energii elektrycznej nabywanej w tradycyjny 
sposób uzależniona jest od wielu czynników.  

Należy tu wymienić przynajmniej kilka z nich: 

 surowiec do wytwarzania energii elektrycznej – 
w przypadku Polski to głównie węgiel kamienny 
i brunatny17 

 cena uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) 

 utrzymanie i modernizacja źródeł wytwórczych, 
sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych 

 zielone, błękitne i białe certyfikaty 

 marże operatorów sieci elektroenergetycznych 
i sprzedawców energii 

17 Na koniec kwietnia 2020 r. moc zainstalowanych węglowych źródeł wytwórczych stanowiła ok. 70% miksu energetycznego Polski. W 2019 r.  
   źródła wytwórcze oparte na węglu wyprodukowały ok. 75% energii elektrycznej. Dane z energy.instrat.pl, na podstawie publikacji     
   „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej” wydawanej co miesiąc przez Agencję Rynku Energii (ARE) w ramach zlecenia z     
   Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
 

 
 

WAŻNE 

Wszystkie opisane w tym rozdziale elementy składające się  
na instalację fotowoltaiczną posiadają znacznie więcej istotnych 
parametrów, dlatego przed ostatecznym wyborem zalecamy 
konsultację z ekspertem. 
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WYKRES  
Składniki ceny energii elektrycznej 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Od 1 października 2020 r. do rachunków za 
energię elektryczną zostanie również doliczona 
tzw. „opłata mocowa” związana z wprowadzeniem 
rynku mocy18. Średnio będzie ona wynosić  
ok. 45 zł/MWh netto.  
 

Na dzień publikacji Raportu nie jest znany sposób 
naliczania i dokładna wysokość „opłaty mocowej”. 
Faktyczny koszt może być znacznie wyższy –  
od 90 do 150 zł/MWh netto i będzie naliczany  
w godzinach najwyższego zużycia energii 
elektrycznej przez odbiorców.  

18 21 lipca 2020 r. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poparła poprawkę do ustawy o rynku mocy, która przesuwa  
z 1 października 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. termin rozpoczęcia poboru opłaty mocowej >>   

WYKRES 
Wysokość opłaty mocowej 

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – spotkanie konsultacyjne ws. ulgi od opłaty mocowej  
               w 2019 r.  

25% 
 

Operator Systemu 
Dystrybucyjnego 

75% 
 

Spółka obrotu 

Opłaty dystrybucyjne 
Stałe: opłata sieciowa stała (opłata za moc zamówioną),  
opłata przejściowa, opłata abonamentowa 
Zmienne: opłata sieciowa zmienna (opłata dystrybucyjna),  
opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna,  
rozliczenie energii biernej 

Bilansowanie handlowe 
Marża 
Akcyza 
Profil zużycia energii elektrycznej 

 

 

Cena hurtowa energii elektrycznej 

1       3      5      7       9      11    13     15     17     19    21    23  1       3      5      7       9      11    13     15     17     19    21    23  

Godziny poboru opłaty mocowej Profil zużycia KSE 

Opłata mocowa w wysokości 90 zł/MWh 

pobierana przez 15 godzin w ciągu doby 

Opłata mocowa w wysokości 150 zł/MWh 

pobierana przez 9 godzin w ciągu doby 

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji PV 

(zielone, błękitne, białe certyfikaty) Prawa majątkowe  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=502
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=502
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WYKRES 
Prognoza cen energii elektrycznej (koszty energii elektrycznej i dystrybucji) z podziałem na sektory  
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Co nas czeka po 2020? Praktycznie w każdym 
sektorze przewidywany jest ciągły wzrost cen 
energii elektrycznej.  

Poniższy wykres został przygotowany na potrzeby 
Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP 2040). 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

WYKRES  
Składniki ceny energii elektrycznej z opłatą mocową  

Operator  
Systemu  

Dystrybucyjnego 

 
 
 
Opłata mocowa   

Opłaty dystrybucyjne  
Stałe: opłata sieciowa stała (opłata za moc zamówioną),  
opłata przejściowa, opłata abonamentowa 
Zmienne: opłata sieciowa zmienna (opłata dystrybucyjna),  
opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna,  
rozliczenie energii biernej 

Spółka obrotu 

Bilansowanie handlowe 
Marża 
Akcyza 
Profil zużycia energii elektrycznej 

 
Cena hurtowa energii elektrycznej 
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(zielone, błękitne, białe certyfikaty) Prawa majątkowe  
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3.7. Własna instalacja fotowoltaiczna: kwestie finansowe   

Budowa instalacji fotowoltaicznej możliwa jest  
w kilku modelach biznesowych. W Raporcie zostaną 
omówione te, które są najefektywniejsze  
i w najbliższym czasie mogą stać się najpopularniejsze 
na polskim rynku OZE: 

 model własnościowy z zawarciem umowy 
EPC – to jeden z popularniejszych modeli 
realizacji inwestycji; polega on na zleceniu 
wykonawcy zaprojektowania i budowy instalacji 
„pod klucz” 

TABELA 
Model własnościowy vs. leasing 

 leasing – zaawansowany model realizacji 
inwestycji, obejmujący zakres modelu 
własnościowego z zawarciem umowy EPC,  
a ponadto zarządzanie i utrzymanie (O&M) 
oraz zapewnienie finansowania 

  Model własnościowy Leasing 

Zakres prac 

Umowa EPC, w tym pozyskanie decyzji 

administracyjnych, opracowanie projektu  

budowlanego, budowa,  

uruchomienie instalacji 

Model własnościowy + zarządzanie  

i utrzymanie, ubezpieczenie, finansowanie 

Płatność 

Całe należne wynagrodzenie płatne 

do momentu ukończenia projektu,  

który następuje w chwili odbioru  

końcowego instalacji fotowoltaicznej 

Opłata ratalna, stała lub uzależniona  

od ilości wytworzonej energii elektrycznej 

Gwarancja  

uzyskania efektu 
Nie 

Tak 

Wykonawca może zagwarantować  

uzyskanie wskaźników jakościowych  

na etapie eksploatacyjnym, np. PR 

(Performance Ratio),  

poziom dostępności instalacji 

Obsługa,  

utrzymanie 

Nie 

(na podstawie odrębnie zawieranej  

umowy O&M) 

Tak 

Wykonawca prowadzi obsługę  

i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej,  

w tym działania prewencyjne oraz  

awaryjne, w celu zapewnienia jak  

najwyższej ilości wytworzonej  

energii elektrycznej 

 

Cechą energetyki opartej  
na konwencjonalnych źródłach 
wytwórczych i tradycyjnej dystrybucji 
jest nieprzewidywalność ceny energii 
elektrycznej oraz uzależnienie się 
odbiorcy końcowego od wytwórców, 
operatorów sieci oraz sprzedawców 
energii elektrycznej. 
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cd. tabeli 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

  Model własnościowy Leasing 

Ubezpieczenie 

Nie 

(na podstawie odrębnie zawartej  

umowy ubezpieczenia) 

Tak 

Wykonawca zapewnia pełne ubezpieczenie 

na każdym etapie projektu, w tym:  

OC, CAR, mienia, utraty zysku 

Ochrona mienia 
Nie 

(na podstawie odrębnie zawartej umowy) 

Tak 

Wykonawca prowadzi monitoring 

i ochronę obsługiwanego obiektu 

Finansowanie 

Nie 

(możliwość uzyskania finansowania/  

refinansowania budowy) 

Tak 

Wykonawca zapewnia uzyskanie  

najkorzystniejszych warunków  

finansowania przedsięwzięcia 

Własność Tak 

Nie – w trakcie trwania umowy 

Tak – po zakończeniu umowy elektrownia  

PV przechodzi na własność inwestora 

(nieodpłatnie albo po wniesieniu  

opłaty końcowej) 

Składnik  

majątkowy,  

wpływ na bilans 
Tak Tak 

Wyłączenie  

z eksploatacji  

elektrowni  

fotowoltaicznej 

Inwestor jest odpowiedzialny 

 za demontaż elektrowni fotowoltaicznej  

w przypadku wyłączenia jej z eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny  

za demontaż elektrowni fotowoltaicznej  
w przypadku wyłączenia jej z eksploatacji 
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3.7.1.  Model własnościowy z zawarciem umowy EPC 

WYKRES 
Średnie ceny instalacji fotowoltaicznej wykonanej w ramach umowy EPC  

ŹRÓDŁO:  Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą: 

 gruntowa konstrukcja wbijana 

 dachowa konstrukcja balastowa na dach płaski 

 dachowa konstrukcja na dach skośny 

To, co najbardziej może interesować potencjalnych 
inwestorów, to czas zwrotu poniesionych 
nakładów.  
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WYKRES 
Skumulowane przepływy pieniężne dla inwestycji w instalację fotowoltaiczną zrealizowaną w modelu  
własnościowym z zawarciem umowy EPC  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

W zależności od przyjętych założeń dotyczących  
wysokości opłaty mocowej, instalacja PV spłaca 
się od 5 do 7 lat. 

Mając na uwadze okres eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej trwający 25-30 lat20,   
w kolejnych latach jej użytkowania inwestor 
może liczyć na dodatkowe oszczędności.  

 

Większa moc zainstalowana 
instalacji lub wyższa cena 
energii elektrycznej = szybszy 
czas zwrotu inwestycji  

20 W zależności od zastosowanej technologii – szczegóły w punkcie 3.5. Raportu  

Założenia do wykresu na temat skumulowanych 
przepływów pieniężnych: 

 koszt gruntowej, wbijanej instalacji PV o mocy 
1 MW: 2.800.000 zł netto 

 koszt ubezpieczenia, utrzymania i obsługi: 
40 zł/kW/rok netto w pierwszym roku, 
następnie stawka waloryzowana o wskaźnik 
inflacji: 2% r/r 

 

 

 

 cena energii elektrycznej dla odbiorcy  
w taryfie B (koszty energii elektrycznej  
i dystrybucji, bez opłaty mocowej):  
380 zł/MWh netto w pierwszym roku, 
następnie stawka waloryzowana o wskaźnik 
wzrostu ceny energii elektrycznej: 2% r/r 

 opłata mocowa w trzech wariantach:  
45 zł/MWh netto, 90 zł/MWh netto, 150 zł/
MWh netto w pierwszym roku, następnie 
stawki waloryzowane o wskaźnik wzrostu  
ceny energii elektrycznej: 2% r/r 

Lata 

Opłata mocowa 45 zł/MWh 

Opłata mocowa 90 zł/MWh 

Opłata mocowa 150 zł/MWh 

Okres eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej trwa 25-30 lat, 
w zależności od wykorzystanej 
technologii. 
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3.7.2. Leasing 

Leasing jako bardziej zaawansowana formuła 
realizacji inwestycji charakteryzuje się innymi 
cechami, dlatego wysokość raty odniesiono do ceny 
za megawatogodzinę energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. 

Założenia do analizy: 

 cena energii elektrycznej dla odbiorcy  
w taryfie A (koszty energii elektrycznej i 
dystrybucji, bez opłaty mocowej): 320 zł/MWh 
netto w pierwszym roku, następnie stawka 
waloryzowana o wskaźnik wzrostu ceny energii 
elektrycznej: 2% r/r 

 cena energii elektrycznej dla odbiorcy  
w taryfie B (koszty energii elektrycznej i 
dystrybucji, bez opłaty mocowej): 380 zł/MWh 
netto w pierwszym roku, następnie stawka 
waloryzowana o wskaźnik wzrostu ceny energii 
elektrycznej: 2% r/r 

 cena energii elektrycznej dla odbiorcy  
w taryfie C (koszty energii elektrycznej i 
dystrybucji, bez opłaty mocowej): 450 zł/MWh 
netto w pierwszym roku, następnie stawka 
waloryzowana o wskaźnik wzrostu ceny energii 
elektrycznej: 2% r/r 

 Opłata mocowa: 90 zł/MWh netto  
w pierwszym roku, następnie stawka 
waloryzowana o wskaźnik wzrostu ceny energii 
elektrycznej: 2% r/r 

Na wykresie zaprezentowano uśrednione ceny 
energii elektrycznej pobranej z sieci w okresie 
10, 15, 20 i 25 lat oraz ceny energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej 
zrealizowanej w modelu leasingu. 

WYKRES  
Cena energii pobranej z sieci vs. cena energii z instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w modelu leasingu  
w wariancie 10-letnim  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

 

500 KW                1 MW                  5 MW                 10 MW               50 MW 

Leasing Taryfa A Taryfa B Taryfa C 

z
ł/

M
W

h
 n

e
tt

o
 

Moc zainstalowana PV 



 31 

 

WYKRES  
Cena energii pobranej z sieci vs. cena energii z instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w modelu leasingu  
w wariancie 15-letnim  

WYKRES  
Cena energii pobranej z sieci vs. cena energii z instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w modelu leasingu 
w wariancie 20-letnim  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 
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WYKRES  
Cena energii pobranej z sieci vs. cena energii z instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w modelu leasingu  
w wariancie 25-letnim  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Jeżeli cena energii elektrycznej z instalacji 
fotowoltaicznej (wykres słupkowy – leasing) jest 
niższa od ceny energii elektrycznej pobranej z sieci 
(wykres liniowy – taryfy A, B i C) to znaczy, że taka 
inwestycja jest opłacalna i uzasadniona 
ekonomicznie.  

Z powyższego wykresu wynika, że cena energii 
elektrycznej wytwarzanej w instalacji 
fotowoltaicznej wybudowanej w modelu leasingu 
niemal zawsze będzie tańsza niż energia dostępna 
na rynku. 
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3.8.  Opłacalność inwestycji  
        w fotowoltaikę  

Aktualna sytuacja i prawdopodobna przyszłość fotowoltaiki 
w Polsce wygląda bardzo obiecująco, dlatego można 
oczekiwać, że nadal będzie ona stanowiła jeden z 
głównych filarów energetyki odnawialnej w naszym kraju. 

Czy zatem własna instalacja fotowoltaiczna jest opłacalną 
inwestycją? W zdecydowanej większości przypadków 
odpowiedź brzmi „tak”, co zostało zobrazowane  
w poprzednich rozdziałach Raportu.  

Za inwestycją w fotowoltaikę przemawiają:  

 polityka Unii Europejskiej – Zielony Ład 

 polityka wewnętrzna Polski – wprowadzenie nowych 
modeli realizacji inwestycji, uproszczenie procedur, 
przedłużenie wsparcia w postaci aukcji OZE, program 
„Mój Prąd” 

 zmienność oraz wzrostowa tendencja cen energii 
elektrycznej – opłata mocowa, EU ETS, starzejąca się 
infastruktura elektroenergetyczna 

 coraz niższe ceny realizacji instalacji fotowoltaicznej 

 większa niezależność energetyczna = mniejsze ryzyko 
wpływu czynników zewnętrznych na biznes 

 coraz mocniejszy nacisk firm na zgodność własnych 
działań ze strategią CSR, w tym ochronę środowiska 
naturalnego 

 wysoka akceptacja społeczna OZE, w szczególności PV 

Czy istnieją zatem przeciwskazania?  

Najważniejsze ograniczenia mogą być spowodowane przez 
mniej korzystne warunki montażu instalacji fotowoltaicznej 
niż zostało to wskazane w rozdziale 3.5. Raportu, 
ograniczenia prawne (omówione w części 2. Raportu)  
oraz kondycję finansową inwestora – istotne w przypadku 
leasingu.  

Mimo istniejących ograniczeń, które są ciągle niwelowane 
przez kolejne nowości technologiczne czy zmiany  
w obowiązującym prawie, fotowoltaika ma się dobrze,  
a w kolejnych latach własna elektrownia słoneczna  
ma szansę stać się nieodzownym elementem w polskiej 
firmie i domu.  
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3.9.  Przyszłość fotowoltaiki w Polsce  

W niedalekiej przyszłości zostaną prawdopodobnie 
wprowadzone nowe instytucje sprzyjające 
ekologicznej transformacji polskiej energetyki. 
Dlatego też w kolejnych latach czeka nas jeszcze 
bardziej dynamiczny rozwój rynku OZE w Polsce.  

Na dzień publikacji Raportu szczegóły legislacyjne  
nie są znane, dlatego poniżej prezentujemy nasze 
przewidywania połączone z doświadczeniami innych 
państw i oczekiwaniami rynku PV w Polsce. 

  

DIAGRAM  
Wirtualny prosument 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Wirtualny prosument – możliwość zakupienia części 
mocy w oddalonej elektrowni fotowoltaicznej przez 
inwestora oraz wirtualne wykorzystywanie 
wyprodukowanej energii elektrycznej na zasadach 
prosumenckich; rozwiązanie dedykowane inwestorom, 
którzy nie mają możliwości budowy instalacji 
fotowoltaicznej. 

Wirtualny prosument 
 

Inwestor, który  

nie ma możliwości 

budowy własnej 

instalacji 

fotowoltaicznej  

np. mieszkaniec bloku. 

Elektrownia słoneczna 
 

Inwestor przez internet 
zamawia w niej 

odpowiedni udział (moc).  
Nie musi martwić się  

o formalności, projekt, 
budowę, obsługę 

i utrzymanie instalacji. 

Energia elektryczna 
 

Wytworzona  

w elektrowni 

fotowoltaicznej  

w całości trafia  

do sieci, i co istotne, 

stanowi własność 

wirtualnego 

prosumenta. 

Energia elektryczna 
 

Nie musi fizycznie trafić 
do inwestora - może być 
wykorzystana wirtualnie, 
tzn. ilość wytworzonej 
energii elektrycznej 

w elektrowni 
fotowoltaicznej 

uwzględniana jest 
na rachunku, a więc 

obowiązują zasady 

rozliczenia 

prosumenckiego. 
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On-site corporate PPA – umowa fizycznej 
sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy 
końcowego bezpośrednio od wytwórcy energii  

DIAGRAM  
On-site corporate PPA – model bez udziału operatora sieci elektroenergetycznej 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Sun Investment Group 

Dostawca  

czystej energii 

           Energia  

        elektryczna 

Odbiorca  

czystej energii 

Opłata PPA 

Ekologiczna  

firma 

Redukcja 

kosztów  

energii 
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Część 2. 
Otoczenie prawne 
Łukasz Petelski 
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Celem tej części Raportu jest kompleksowe 
omówienie najważniejszych zagadnień prawnych,  
z którymi mogą się Państwo spotkać podczas 
procesu inwestycyjnego polegającego na budowie 
własnej elektrowni fotowoltaicznej.  

W sytuacji, w której inwestor zdecyduje się  
na budowę własnego źródła OZE, kluczowym jest 
uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości.  
W niniejszej części wskażemy, czym powinna się 
charakteryzować nieruchomość przeznaczona pod 
budowę instalacji fotowoltaicznej oraz zwrócimy 
uwagę na najważniejsze kwestie, o których należy 
pamiętać, negocjując umowę dzierżawy.  
Następnie krótko opiszemy najważniejsze decyzje, 
które należy uzyskać przed rozpoczęciem budowy 
farmy słonecznej.  

Przybliżymy również problematykę związaną  
z przyłączeniem źródeł wytwórczych do sieci 
elektroenergetycznej oraz podpowiemy, w jaki 
sposób można zagospodarować nadwyżki energii 
elektrycznej, której inwestor nie zdołał zużyć na 
własne potrzeby.  

W Raporcie zwrócimy uwagę jedynie na najczęściej 
pojawiające się kwestie związane z budową własnej 
instalacji fotowoltaicznej. 

4.1.  Wstęp  

4.2. Proces inwestycyjny krok po kroku  

TABELA 
Proces inwestycyjny 

 Proces inwestycyjny 

1. 
Zawarcie umowy dzierżawy  

(jeżeli inwestor nie dysponuje własnym gruntem) 
Punkt 4.3.2. Raportu 

2. 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

(jeżeli jest wymagana) 
Punkt 4.4.1. Raportu 

3. 
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy  

(jeżeli jest wymagana)    
Punkt 4.4.2. Raportu 

4. 
Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia  

(jeżeli inwestor nie może skorzystać z możliwości zgłoszenia) 
Punkt 4.6. Raportu 

5. 
Uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji 

rolniczej (jeżeli jest wymagana) 
Punkt 4.3.1. Raportu 

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana) Punkt 4.4.3. Raportu 

7. 
Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (jeżeli inwestor  

nie może skorzystać z możliwości zgłoszenia) 
Punkt 4.6. Raportu 

8. Zawarcie umowy EPC (lub innych umów na realizację inwestycji) Punkt 4.5. Raportu 
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cd. tabeli 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

4.3. Tytuł prawny do nieruchomości  

Kwestia zabezpieczenia tytułu prawnego  
do nieruchomości pojawia się w sytuacji,  
gdy inwestor planuje wybudowanie instalacji 
fotowoltaicznej na gruncie.  

Instalacja fotowoltaiczna może być posadowiona  
na nieruchomości stanowiącej własność inwestora 
lub na nieruchomości, do której inwestorowi 
przysługuje inny tytuł prawny. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

TABELA  
Elektrownia fotowoltaiczna – lokalizacja instalacji  

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej 

  
 Dach 

 Grunt  

Grunt stanowi własność 

 inwestora 

Grunt nie stanowi własności inwestora: 
z właścicielem nieruchomości  

należy zawrzeć umowę dzierżawy 

 Proces inwestycyjny 

9. 
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

(jeżeli jest wymagana) 
Punkt 4.7. Raportu 

10. 

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej  
lub dokonanie wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej  

instalacji (w zależności od mocy zainstalowanej instalacji oraz  
w zależności od tego, czy inwestor zdecyduje się na sprzedaż  

nadwyżki energii elektrycznej) 

Punkt 4.8.4. Raportu 

11. 
Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej (jeżeli inwestor 

zdecyduje się na sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej) 
Punkt 4.8.3. Raportu 

12. Zawarcie innych umów (np. umowa O&M, umowa ubezpieczenia) Punkt 4.7. Raportu 
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Przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji, 
niezależnie od tego, czy elektrownia będzie 
budowana na gruncie stanowiącym własność 
inwestora, czy na działce dzierżawionej, należy 
dokładnie zbadać stan prawny i właściwości 
nieruchomości. Przede wszystkim warto zwrócić 
uwagę na kwestie wskazane poniżej. 

Czy działka jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego? 

Jeżeli działka, na której planowana jest inwestycja, 
jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, należy zweryfikować,  
czy postanowienia MPZP zezwalają na lokalizację 
elektrowni słonecznej na danym obszarze. 
Procedura zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego może potrwać 
nawet kilka lat. 

W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, warunkiem 
uzyskania pozwolenia na budowę jest wcześniejsze 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy  
(zobacz punkt 4.4.2. Raportu). 

 

 

 

 

 

MPZP a lokalizowanie elektrowni słonecznych 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
w studium należy uwzględnić obszary, na których 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW.21 Granice takich terenów 
powinny być również określone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.22  

Pojawia się zatem pytanie, czy dopuszczalna jest 
budowa elektrowni fotowoltaicznej na danym 
terenie w sytuacji, gdy w studium i w MPZP  
nie przewidziano wprost, że teren ten przeznaczony 
jest na budowę odnawialnych źródeł energii. 
Doktryna i orzecznictwo dopuszcza realizację 
inwestycji OZE na takich obszarach.23 

 

4.3.1. Grunt pod instalację fotowoltaiczną — na co warto 
zwrócić uwagę?   

 
 

Przed podjęciem decyzji  
o rozpoczęciu inwestycji  
na terenie objętym MPZP  
należy dokładnie przeanalizować  
postanowienia miejscowego  
planu zagospodarowania  
przestrzennego. 

21 Art. 10 ust. 2a u.p.z.p.; w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw proponuje się   
zmianę brzmienia tego przepisu - zob. punkt 4.10. Raportu 

22 Art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p. 
23 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 248/16, Plucińska-Filipowicz 

Alicja i Kosicki Artur. Art. 15. W: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany. System Informacji  
Prawnej LEX, 2019 
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Klasa użytków i rodzaj gruntu 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy 
zbadać, jakie jest przeznaczenie gruntu, na którym 
planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej. 
Może się okazać, że niezbędne będzie uzyskanie 
decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu  
z produkcji rolniczej. 

 

 

Decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu  
z produkcji rolniczej wymagają: 

 użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia 
mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, 
II, III, IIIa, IIIb 

 użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI 
wytworzone z gleb pochodzenia organicznego 

 inne grunty rolne wskazane przez ustawę  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych24 

TABELA 
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów  
z produkcji rolniczej wiąże się z obowiązkiem 
uiszczenia tzw. „należności” (płatna jednorazowo) 
oraz opłat rocznych. Obowiązek taki powstaje  
od dnia faktycznego wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej.25 Wysokość należności i opłat 
rocznych często stanowi barierę dla podjęcia 
decyzji o budowie źródła OZE.   

Stawki należności oraz sposób obliczania opłat 
rocznych można znaleźć tutaj >>   

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 
stanowiących użytki rolne klas I, II i III może być 
dokonana jedynie w MPZP26 i wymaga zgody 
ministra właściwego ds. rozwoju wsi.27 Oznacza to, 
że nie jest możliwym wybudowanie elektrowni 
fotowoltaicznej na gruntach stanowiących użytki 
rolne klas I, II i III na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy. 

 

24 Art. 11 ust. 1 u.o.g.r. 
25 Art. 12 ust. 1 u.o.g.r. 
26 Art. 7 ust. 1 u.o.g.r. 
27 Art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.  

 
 

Nie jest możliwe wybudowanie 
elektrowni fotowoltaicznej  
na gruntach stanowiących  
użytki rolne klas I, II i III  
na podstawie decyzji  
o warunkach zabudowy.  

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

użytki rolne klas 

I, II, III, IIIa, IIIb   

użytki rolne klas 

IV, IVa, IVb, V i VI 
inne grunty rolne wskazane przez ustawę 

 o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
pochodzenie 

organiczne 

pochodzenie 

mineralne 

pochodzenie 

organiczne 

pochodzenie 

mineralne 

TAK TAK TAK NIE TAK 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_283-wylaczenie-gruntow-z-produkcji-rolniczej
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Dostęp do drogi 

Ważne, aby działka, na której ma być realizowana 
inwestycja, posiadała dostęp do drogi (w celu 
umożliwienia budowy i dalszej eksploatacji 
elektrowni). W niektórych przypadkach konieczna  
okazać się może budowa zjazdu z drogi. W tym celu 
inwestor powinien uzyskać niezbędne decyzje 
administracyjne. Budowa lub przebudowa zjazdu 
może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu 
zezwolenia zarządcy drogi.28 

Właściwości nieruchomości 

Przy wyborze nieruchomości warto również zwrócić 
uwagę na takie kwestie jak: 

 nasłonecznienie (natężenie promieniowania 
słonecznego wyrażane na przykład w kWh/m2 

na dzień, miesiąc czy rok); nasłonecznienie  
w Polsce waha się w przedziale od około 950 
kWh/m2/rok (województwo pomorskie i 
zachodniopomorskie) do około 1150 kWh/m2/rok  
(województwo lubelskie, podkarpackie, 
małopolskie i świętokrzyskie) 

 zacienienie (np. budynek znajdujący się  
na sąsiedniej nieruchomości) 

 pochylenie (teren płaski lub nachylony  
w kierunku południowym) 

Dodatkowe informacje na temat wytycznych 
dotyczących wyboru odpowiedniej lokalizacji zostały 
opisane w punkcie 3.3. Raportu. 
 

Jak już wcześniej wspomniano, instalacja 
fotowoltaiczna może zostać wybudowana  
na gruncie stanowiącym własność inwestora  
lub na działce należącej do osoby trzeciej.  
W tym ostatnim przypadku inwestor powinien 
zawrzeć z właścicielem umowę uprawniającą go  
do korzystania z nieruchomości gruntowej. 

Najbardziej popularnym i zarazem najbardziej 
odpowiednim sposobem zabezpieczenia tytułu 
prawnego do nieruchomości, na której ma być 
posadowiona elektrownia fotowoltaiczna, jest 
zawarcie umowy dzierżawy. Mimo kontrowersji 
związanych z możliwością uznania energii ze słońca 
za pożytek w rozumieniu prawa cywilnego29,  
umowa ta jest powszechnie stosowana w branży 
fotowoltaicznej. Tytuł prawny do nieruchomości, 
przez które przebiega linia kablowa, powinien być 
zabezpieczony w formie służebności przesyłu. 

Podczas negocjowania postanowień umowy 
dzierżawy należy pamiętać o wielu istotnych 
kwestiach. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na 
okres obowiązywania umowy oraz możliwości jej 
wypowiedzenia. Dobrze wynegocjowana umowa 
powinna zabezpieczać inwestora przed możliwością 
jej przedwczesnego wypowiedzenia przez 
właściciela nieruchomości. 

 

 

  28 Art. 29 ust. 1 u.d.p.; wspomnieć należy, że w świetle ostatnich  
zmian legislacyjnych organ wydający decyzję o warunkach     
zabudowy nie bada, czy działka ma dostęp do drogi publicznej -  
zob. punkt 4.4.2. Raportu   

  29 Por. wyr. SN z dnia 5 października 2012, IV CSK 244/12 dotyczący 
elektrowni wiatrowych 

 

4.3.2. Dzierżawa  

 
Okres obowiązywania gwarancji 
producenta na wydajność paneli 
fotowoltaicznych wynosi zwykle 
25 lat, a przy zastosowaniu 
najnowszych technologii nawet 
do 30 lat.  

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych 
wskazówek dotyczących umowy dzierżawy. 

Okres obowiązywania umowy 

Okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej 
wynosi 25 lat, a przy zastosowaniu najnowszych 
technologii może wynieść nawet 30 lat. Właśnie  
z tego względu umowa dzierżawy powinna zostać 
zawarta co najmniej na ten okres. Warto przy tym 
zwrócić uwagę na pewne ograniczenie wynikające  
z przepisów powszechnie obowiązujących. Umowa 
dzierżawy zawarta na okres powyżej 30 lat,  
po upływie tego okresu uważana jest za umowę 
zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że po 
upływie tego okresu każda ze stron będzie mogła 
wypowiedzieć umowę dzierżawy w każdym czasie  
z zachowaniem umownych lub ustawowych 
terminów wypowiedzenia.30 

  30  Art. 695 k.c.; w tym miejscu warto zwrócić uwagę na brzmienie art.    
     661 § 1 k.c., w myśl którego najem zawarty na czas dłuższy niż lat  
     dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas     
     nieoznaczony. Z tego względu tytuł prawny do nieruchomości  
     powinien być zabezpieczony w formie umowy dzierżawy a nie najmu. 
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Na takich polach możemy wrzucać rzeczy 

szczególnie , cytaty, wyimki 

Tu może być  cytat, wyimek, coś szczegól-

nie ważnego 

Ograniczone możliwości wypowiedzenia 
umowy dzierżawy 

Umowa dzierżawy, ze względu na swój cel, 
powinna przyznawać właścicielowi nieruchomości 
ograniczone prawa do jej wypowiedzenia. 
Standardem jest przyznanie wydzierżawiającemu 
prawa do wypowiedzenia umowy w przypadku 
nieuiszczenia przez inwestora czynszu 
dzierżawnego w terminie, pomimo uprzedniego, 
pisemnego wezwania do uiszczenia zaległych 
należności. 

Pamiętajmy, że umowa dzierżawy zawierana jest 
na samym początku procesu inwestycyjnego.  
Z tego względu inwestor powinien zagwarantować 
sobie możliwość jej wypowiedzenia, gdyby nie 
udało mu się uzyskać niezbędnych decyzji 
administracyjnych (na przykład w terminie 2 lat  
od zawarcia umowy dzierżawy) lub jeżeli  
z jakichkolwiek innych przyczyn realizacja 
inwestycji okazałaby się niemożliwa lub nadmiernie 
utrudniona. 

Na co uważać? 

Umowa dzierżawy nie jest w stanie zabezpieczyć 
inwestora przed wszelkimi ryzykami. W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę na brzmienie art. 
1002 k.p.c. Wyposaża on osobę, która nabyła 
nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym,  
w prawo do wypowiedzenia umowy dzierżawy z 
zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia  
(o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego).31 

Uprawnienie takie przysługuje nowemu 
właścicielowi nieruchomości w ciągu miesiąca  
od uprawomocnienia się postanowienia  
o przysądzeniu własności. Umowa dzierżawy 
powinna zatem przewidywać mechanizmy 
zmniejszające ryzyko wystąpienia powyższej 
sytuacji (np. w zakresie obowiązków 
informacyjnych właściciela względem dzierżawcy, 
aby ten ostatni mógł podjąć czynności 
zapobiegające wszczęciu postępowania 
egzekucyjnego, na przykład spłacić wierzyciela). 

Wydanie nieruchomości 

Umowa dzierżawy powinna również regulować 
kwestię wydania nieruchomości. Zabezpieczy to 
dzierżawcę przed ryzykiem wypowiedzenia umowy 
przez nowego właściciela nieruchomości, którego 
kodeks cywilny wyposaża w uprawnienie  
do zakończenia stosunku zobowiązującego,  
chyba że umowa dzierżawy została zawarta na czas 
oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą 
pewną, a rzecz została dzierżawcy wydana.32 

 

 

 

 

 

 

31 Przepis ten dotyczy umów zawartych na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata. 
32 Art. 694 w zw. z art. 678 k.c. 
33 Art. 31 ust. 1 u.k.w.h. 
34 Art. 17 u.k.w.h. – przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych    

przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej   
w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. 

35 Art. 2b u.k.u.r.; więcej informacji >>  
 

 
 
W jakiej formie? 

Umowę dzierżawy warto zawrzeć w formie pisemnej  
z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wynika to  
z faktu, że wpis w księdze wieczystej może być 
dokonany na podstawie dokumentu sporządzonego 
w tej formie.33 

Wpis do księgi wieczystej  

Prawo dzierżawy należy ujawnić w księdze 
wieczystej prowadzonej dla dzierżawionej 
nieruchomości. Prawa wynikające z umowy 
dzierżawy na skutek wpisu w księdze wieczystej 
uzyskują rozszerzoną skuteczność – stają się 
skuteczne względem osób trzecich.34  Co więcej, 
prawo ujawnione w księdze wieczystej ma 
pierwszeństwo przed prawem nieujawnionym  
oraz przed prawem ujawnionym później (chociażby  
były one ustanowione wcześniej). 

Jak to działa w praktyce? Przyjmijmy, że właściciel 
nieruchomości zawarł dwie umowy dzierżawy,  
a każda z nich dotyczyła tego samego obszaru.  
Umowa numer jeden została zawarta w maju  
2020 r., umowa numer dwa – w czerwcu 2020 r.  
W księdze wieczystej ujawniono prawo dzierżawy  
z umowy numer dwa. W tej sytuacji prawo dzierżawy 
wynikające z umowy numer dwa będzie miało 
pierwszeństwo przed prawem dzierżawy z umowy 
numer jeden. 

Zgoda Dyrektora KOWR 

W niektórych przypadkach przed zawarciem umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnej niezbędne będzie 
uzyskanie zgody Dyrektora KOWR. Zgoda taka jest 
wydawana w drodze decyzji administracyjnej. 

Zgoda Dyrektora KOWR jest wymagana w sytuacji,  
w której właściciel nieruchomości rolnej nabył ją  
po 29 kwietnia 2016 r. i nie zachodzą przesłanki 
wyłączające obowiązek uzyskania takiej zgody.35 

Zgoda Dyrektora KOWR na zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości rolnej nie jest wymagana, 
jeżeli od nabycia nieruchomości będącej 
przedmiotem umowy minęło 5 lat. 

 

http://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-zbycie-nieruchomosci-rolnych
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TABELA 
Zgoda Dyrektora KOWR na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Co z podatkiem od nieruchomości? 

W umowie dzierżawy należy również zaadresować 
kwestię podatku od nieruchomości. Zasadą jest,  
że inwestor zwraca właścicielowi uiszczoną przez 
niego kwotę podatku od części nieruchomości,  
na której stoi elektrownia fotowoltaiczna. 

Należy unikać sytuacji, w których inwestor 
uiszczałby podatek od nieruchomości bezpośrednio 
do gminy. W takiej sytuacji będziemy mieli do 
czynienia z nadpłatą po stronie inwestora oraz  
z zaległością podatkową po stronie właściciela 
nieruchomości.  
 
Wynika to z faktu, że zapłata podatku w imieniu 
osoby trzeciej jest możliwa jedynie w przypadku,  
w którym kwota podatku nie przekracza 1000 zł.36 

Wysokość podatku od nieruchomości jest określana 
w uchwale rady gminy.  

 

 
 

Roczna stawka podatku  
od nieruchomości w przypadku 
gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej nie może 
przekroczyć 0,95 zł od 1 m2 
powierzchni.37 

  36 Art. 62b § 1 pkt 3 or.pod. 
  37 Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l. 

Zgoda Dyrektora KOWR na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej 

Nieruchomość rolna 
nabyta przed  

30 kwietnia 2016 r. 

Nieruchomość rolna nabyta po 29 kwietnia 2016 r. 

Zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 2b ust. 4 u.k.u.r 

Nie zachodzą przesłanki, o których  
mowa w art. 2b ust. 4 u.k.u.r 

Zgoda Dyrektora 
KOWR nie jest  

wymagana 

Zgoda Dyrektora KOWR 
nie jest wymagana 

Zgoda Dyrektora KOWR 
jest wymagana 
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4.4. Decyzje administracyjne 

 

Pierwszą decyzją, którą należy uzyskać przed 
rozpoczęciem budowy elektrowni fotowoltaicznej  
jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.38  
Określa ona środowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięcia. 

Decyzję taką należy uzyskać w przypadku,  
gdy zdecydujemy się na wybudowanie instalacji 
fotowoltaicznej na gruncie, a powierzchnia zabudowy 
wynosi nie mniej niż 1 ha.39 Wynika to z faktu,  
że przedsięwzięcie takie zostało uznane za mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 
 

Do wniosku o wydanie decyzji 
administracyjnej należy 
załączyć kartę informacyjną 
przedsięwzięcia. W trakcie 
postępowania organ może 
nałożyć na inwestora 
obowiązek sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

TABELA  
Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

38 Zgodnie z art. 72 ust. 3 u.o.o.ś. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie kolejnych decyzji,           
takich jak decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o pozwoleniu na budowę 

39 §3 ust. 1 pkt. 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko. W przypadku obszarów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,  
decyzję środowiskową należy uzyskać w przypadku, w którym powierzchnia zabudowy jest nie mniejsza niż 0,5 ha.  

40 Art. 75 ust. 1 u.o.o.ś. 
41 §3 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na      

środowisko. W przypadku przedsięwzięć lokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.    
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6   
ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, decyzję środowiskową należy uzyskać, jeżeli powierzchnia zabudowy jest nie mniejsza niż 0,5 ha. 

42 §1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko  

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

(wydawana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta)40 

Instalacja na dachu NIE 

Instalacja na gruncie 

TAK – powierzchnia zabudowy nie mniejsza niż 1 ha 

NIE – powierzchnia zabudowy mniejsza niż 1 ha41 

Wybudowanie własnej instalacji fotowoltaicznej  
jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu 
niezbędnych decyzji administracyjnych.  
Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. 

 

4.4.1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Poprzez powierzchnię zabudowy należy rozumieć 
całą powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię 
przeznaczoną do przekształcenia, w tym 
tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia.42  

W przypadku instalacji fotowoltaicznej będzie to, 
co do zasady, obszar zajęty przez elektrownię 
fotowoltaiczną (obszar ogrodzony). 
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43 Art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. 
44 Art. 63 ust. 4 u.o.o.ś. 
45 Zob. nieobowiązujący już art. 63 ust. 2 u.o.o.ś. (uchylony z dniem 24 września 2019 r.)  
46 Zob. art. 33 u.o.o.ś.  
47 Zob. art. 72 ust. 4 u.o.i.ś.  
 

Obowiązek sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest 
– co do zasady – bez przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Jeżeli jednak organ stwierdzi, że dla danego 
przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 
on postanowienie, w którym: 

 stwierdza obowiązek przeprowadzenia takiej 
oceny43 oraz 

 określa zakres raportu o odziaływaniu  
na środowisko44  

Postanowienie takie wydaje się w terminie 30 dni  
od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na marginesie wspomnieć należy, że w poprzednio 
obowiązującym stanie prawnym organ właściwy  
do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydawał postanowienie także 
wtedy, gdy nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko.45 

Co to oznacza dla inwestora? 

Jeżeli organ stwierdzi, że przed wydaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest 
przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, wówczas procedura 
wydania decyzji ulegnie przedłużeniu. 

W takiej sytuacji inwestor powinien sporządzić raport 
o oddziaływaniu na środowisko. Organ prowadzący 
postępowanie zobowiązany jest natomiast do 
zapewnienia czynnego udziału społeczeństwa w toku 
postępowania administracyjnego.46 

 

 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
ważna 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. 
W tym okresie należy złożyć wniosek o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosek  
o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia  
na budowę. Istnieje możliwość przedłużenia 
ważności decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.47 

 

 

 
 

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest ważna  
6 lat od dnia, w którym stała 
się ostateczna.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może 
zostać uzyskana jeszcze przed zawarciem umowy 
dzierżawy. Rekomendowane jest jednak 
wcześniejsze zabezpieczenie tytułu do 
nieruchomości, na której ma być realizowana 
inwestycja. 
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48 Art. 60 ust. 1 u.p.z.p.  
49 Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w sytuacji, gdy wymagana jest zmiana zagospodarowania terenu, a dana działka nie jest 

objęta postanowieniami MPZP. Zmiana zagospodarowania terenu może polegać na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych 
robót budowlanych, a także na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W związku z powyższym, decyzji  o 
warunkach zabudowy nie wymaga instalacja na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, o ile 
czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) w piśmie w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz 
wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wskazał, że sytuacja ta (brak obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy) dotyczy 
urządzeń fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się 
jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości. 
Wskazał dalej, że ewentualna sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej, nie powinna automatycznie oznaczać zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Następnie stwierdził, że ustalenie, czy w konkretnym 
stanie faktycznym nastąpi zmiana zagospodarowania terenu albo zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a tym 
samym czy zaistniały przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy, należy do organu prowadzącego postępowanie. Pismo GUNB 
dostępne jest tutaj >>  (stanowisko GUNB zostało opublikowane  w 2013 r., dlatego też w niektórych miejscach odwołuje się do przepisów 
w brzmieniu już nieobowiązującym)  

 
 

4.4.2. Decyzja o warunkach zabudowy 

Instalacja fotowoltaiczna może być posadowiona  
na działce objętej postanowieniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
Zobacz punkt 4.3.1. Raportu. 

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, polegająca m.in. na budowie 
obiektu budowlanego, wymaga uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy. 

TABELA  
Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (brak MPZP) 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Warto podkreślić, że w sierpniu 2019 roku miała 
miejsce nowelizacja ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Nowe, korzystne dla inwestorów przepisy 
ograniczają liczbę przesłanek, których spełnienie 
organ bada w trakcie postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o warunkach zabudowy. 

Decyzja o warunkach zabudowy 
(wydawana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta)48 

Instalacja na dachu NIE49 

Instalacja na gruncie TAK 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/ws140124_0.pdf?736


 47 

 

Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 61 ust. 3 
u.p.z.p. w trakcie postępowania administracyjnego 
organ nie bada, czy spełniona jest przesłanka  
tzw. „dobrego sąsiedztwa”. Teren inwestycji nie 
musi też mieć dostępu do drogi publicznej.50   

Decyzja o warunkach zabudowy wygasa, jeżeli inny 
wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę 
lub jeżeli dla terenu objętego decyzją o warunkach 
zabudowy uchwalono MPZP, którego ustalenia  
są inne niż w wydanej decyzji o warunkach 
zabudowy.51   

 

 

 

 

Decyzja o warunkach zabudowy może zostać 
uzyskana jeszcze przed zawarciem umowy 
dzierżawy. Rekomendowane jest jednak 
wcześniejsze zabezpieczenie tytułu do 
nieruchomości, na której ma być realizowana 
inwestycja. 

 

 
Decyzja o warunkach zabudowy 
wygasa, jeżeli inny 
wnioskodawca uzyskał 
pozwolenie na budowę  
lub jeżeli dla terenu objętego 
decyzją o warunkach zabudowy 
uchwalono MPZP, którego 
ustalenia są inne niż w wydanej 
decyzji o warunkach zabudowy. 

50 Przed wejściem w życie nowego brzmienia art. 61 ust. 3 u.p.z.p. niektóre organy klasyfikowały instalacje OZE jako urządzenia   
infrastruktury technicznej. W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń    
infrastruktury technicznej organ nie bada, czy spełniona jest przesłanka tzw. „dobrego sąsiedztwa”, a teren inwestycji nie musi posiadać    
dostępu do drogi publicznej. Klasyfikowanie instalacji fotowoltaicznych jako urządzeń infrastruktury technicznej budziło wiele wątpliwości.  
Zmieniając brzmienie art. 61 ust. 3 u.p.z.p. ustawodawca przesądził, że instalacje OZE nie stanowią urządzeń infrastruktury technicznej i  
jednocześnie przewidział, że dla instalcji OZE decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w „uproszczonej” procedurze (organ nie    
bada, czy spełniona jest przesłanka tzw. „dobrego sąsiedztwa”, a teren inwestycji nie musi posiadać dostępu do drogi publicznej).  
Zob.  uzasadnienie projektu ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych    
ustaw >>  

51 Art. 65 ust. 1 u.p.z.p.  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3656
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3656
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Pozwolenia na budowę wymaga realizacja instalacji, 
której moc zainstalowana elektryczna przekracza  
50 kW.  

Pozostałe instalacje mogą być budowane bez 
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę  
oraz, co do zasady (patrz poniżej), bez obowiązku 
dokonania zgłoszenia.   

TABELA  
Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę 

4.4.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
należy złożyć oświadczenie o prawie  
do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Prawo takie może wynikać z zawartej 
umowy dzierżawy. 

Budowę instalacji fotowoltaicznej należy rozpocząć 
przed upływem trzech lat od dnia, w którym 
decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 
ostateczna. W przeciwnym razie decyzja ta 
wygaśnie.  

Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę  
nie przedłuża ważności decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 

 

 

52 Art. 29 ust. 2 pkt 16 pr. bud.  

53 Art. 29 ust. 2 pkt. 16 pr. bud.; w niektórych przypadkach uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę będzie wymagane niezależnie od 
mocy zainstalowanej instalacji, np. w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (art. 29 
ust. 4 pkt 1 pr. bud.) 

54 Art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. bud.; sytuacje, w których wysokość instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu przekracza 3 m należą    
do rzadkości 

55 Art. 37 ust. 1 pr. bud.  
56 Art. 6b. u.o.p.  
57 Art. 29 ust. 2 pkt 16 pr. bud.  

Decyzja o pozwoleniu na budowę 
(wydawana przez starostę)52 

 Instalacja  
na dachu 

TAK – moc zainstalowana elektryczna większa niż 50 kW 

NIE – moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 50 kW53 
Uwaga: obowiązek dokonania zgłoszenia, jeżeli wysokość  

urządzenia przekroczy 3 m54  

 Instalacja  
na gruncie 

TAK – moc zainstalowana elektryczna większa niż 50 kW 

NIE – moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 50 kW53 

Podmiot, który zdecyduje się na realizację 
inwestycji polegającej na budowie instalacji  
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej nie  
większej niż 50 kW, nie musi uzyskiwać  
pozwolenia na budowę. 

Jeżeli jednak moc zainstalowana instalacji 
fotowoltaicznej przekracza 6,5 kW, podmiot  
ten zobowiązany jest: 

 dokonać uzgodnienia56 projektu budowlanego 
pod względem zgodności projektu 
budowlanego z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 

 zawiadomić organy Państwowej Straży 
Pożarnej w trybie art. 56 ust. 1a pr.bud.57  

Jeżeli inwestor zdecyduje się na budowę instalacji 
fotowoltaicznej na dachu budynku, a jej wysokość 
przekroczy 3 metry, niezbędnym będzie dokonanie 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud. 

Szczególne przypadki 

 
Decyzja o pozwoleniu na budowę 
wygasa, jeżeli budowa nie została 
rozpoczęta przed upływem  
3 lat od dnia, w którym decyzja  
ta stała się ostateczna.55 



 49 

 

4.4.4. Pozostałe decyzje administracyjne 

Na wcześniejszych stronach przedstawiono 
najważniejsze decyzje administracyjne, które 
należy uzyskać przed rozpoczęciem budowy 
instalacji fotowoltaicznych. W niektórych 
przypadkach konieczne będzie uzyskanie innych 
decyzji administracyjnych czy zezwoleń,  
na przykład: 

 decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu  
z produkcji rolniczej 

 zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 pozwolenia wodnoprawnego 

 zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu 
lub przebudowę zjazdu 

Proces uzyskiwania decyzji administracyjnych 
można zlecić podmiotowi trzeciemu. W sytuacji,  
w której podmiot ten występowałby o decyzje 
administracyjne we własnym imieniu, niezbędnym 
będzie przeniesienie ich na inwestora. 

 

Możliwość przeniesienia decyzji administracyjnej  
na inny podmiot musi mieć podstawę w przepisach 
prawa. Niektóre z decyzji administracyjnych nie 
mogą być przeniesione na inny podmiot  
(na przykład decyzja zezwalająca na lokalizację 
zjazdu). W takim przypadku niezbędne będzie 
uzyskanie nowej decyzji administracyjnej. 

TABELA   
Przenoszenie decyzji administracyjnych  

Przenoszenie decyzji administracyjnych 

 Decyzja administracyjna Podstawa prawna 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Art. 72a u.o.o.ś 

2. Decyzja o warunkach zabudowy Art. 63 ust. 5 u.p.z.p. 

3. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę Art. 40 ust. 1 pr. bud. 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

4.4.5. Przenoszenie decyzji administracyjnych 

4.5. Proces budowlany  

Po zapewnieniu tytułu prawnego do nieruchomości  
i uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych i zezwoleń można przystąpić  
do budowy zielonego źródła energii.  

Budowa elektrowni fotowoltaicznej odbywa się 
najczęściej na postawie tzw. umowy EPC – umowy 
o generalną realizację inwestycji („pod klucz”). 
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4.6. Przyłączenie do sieci   
       elektroenergetycznej 

Informacje ogólne 

Instalacja służąca do wytwarzania energii elektrycznej 
powinna zostać przyłączona do sieci elektroenergetycznej. 
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej odbywa się  
na podstawie tzw. umowy o przyłączenie do sieci.  
Umowę tę zawiera się z właściwym operatorem systemu 
elektroenergetycznego. 

Podmiot zainteresowany przyłączeniem do sieci  
w pierwszej kolejności składa do operatora sieci 
elektroenergetycznej wniosek o określenie warunków 
przyłączenia. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku  
należy uiścić zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie  
do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy 
przyłączeniowej określonej we wniosku o wydanie warunków 
przyłączenia.58 Nieuiszczenie zaliczki w terminie może 
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.59 

Następnie operator sieci elektroenergetycznej wydaje 
warunki przyłączenia do sieci.  

Warunki wydaje się w terminie: 

 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku  
lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego,  
które z tych zdarzeń nastąpi później (przyłączenie  
do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym  
niż 1 kV) albo 

 150 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku  
lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego,  
które z tych zdarzeń nastąpi później (przyłączenie 
do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV)60 

Do warunków przyłączenia załącza się wzór umowy  
o przyłączenie. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata  
od dnia ich doręczenia. Oznacza to, że w tym okresie 
powinna zostać zawarta umowa o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej. 

 
 

Zaliczka na poczet opłaty  
za przyłączenie wynosi 30 zł  
za 1 kW mocy przyłączeniowej.  

 
 

Warunki przyłączenia są ważne 
dwa lata od dnia ich doręczenia.  

58 Art. 7 ust. 8a pr. en. 
59 Art. 7 ust. 8c pr. en. 
60 Art. 7 ust. 8g pr. en.  
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TABELA   
Przyłączenie źródła OZE do sieci elektroenergetycznej – etapy  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

1. Inwestor 

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia 
(do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć wypis 

 i  wyrys z MPZP, a w przypadku braku takiego planu decyzję o warunkach  
zabudowy (jeżeli jest wymagana) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny 

wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana 
 inwestycja określona we wniosku) 

2. Inwestor 
Uiszczenie zaliczki na poczet opłaty o przyłączenie do sieci  

(14 dni od dnia złożenia wniosku) 

3. 
Operator 

sieci 
Wydanie warunków przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie  

do sieci 

4. 

Inwestor 

 

Operator 
sieci 

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci 

5. 

Inwestor 

 

Operator 
sieci 

Wykonanie przyłącza 

6. Inwestor Uiszczenie opłaty za przyłączenie do sieci 

Za przyłączenie instalacji wytwarzającej energię 
elektryczną operator sieci elektroenergetycznej 
pobiera opłatę za przyłączenie. 

TABELA   
Wysokość opłaty za przyłączenie  

Wysokość opłaty za przyłączenie źródła OZE do sieci elektroenergetycznej 61 

mikroinstalacja 
instalacje OZE o mocy  

elektrycznej zainstalowanej  
nie wyższej niż 5 MW 

pozostałe 

nie pobiera się opłaty  
za przyłączenie 

(nie wnosi się również zaliczki) 

połowa opłaty ustalonej na  
podstawie rzeczywistych nakładów 

na realizację przyłączenia 

opłata ustalona na podstawie  
rzeczywistych nakładów  

poniesionych na realizację  
przyłączenia 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

61 Art. 7 ust. 8 pkt 3 pr. en.  

Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
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Przyłączenie mikroinstalacji – kiedy nie trzeba zawierać umowy o przyłączenie do sieci? 

Wariant 1 

Inwestor dysponuje przyłączem (jest 
przyłączony do sieci elektroenergetycznej jako 
odbiorca końcowy), a moc zainstalowana 
mikroinstalacji nie jest większa niż moc 
przyłączeniowa obiektu określona w wydanych 
warunkach przyłączenia. 

W takim przypadku wystarczające będzie 
wykonanie zgłoszenia.62 Zgłoszenia dokonuje 
się u operatora sieci dystrybucyjnej, do sieci 
którego mikroinstalacja ma być przyłączona. 
Niezbędna będzie również wymiana licznika  
na licznik dwukierunkowy. 

 
 

Operator sieci dystrybucyjnej  
jest zobowiązany dokonać 
przyłączenia do sieci 
mikroinstalacji w terminie  
30 dni od dokonania 
zgłoszenia.63 

 
 

Za przyłączenie do sieci 
mikroinstalacji nie pobiera się 
opłaty za przyłączenie.65 

62 Art. 7 ust. 8d(4) pr. en. 
63 Art. 7 ust. 8d(7) pkt 2 pr. en.  
64 Art. 7 ust. 8d(4) pr. en. 
65 Art. 7 ust. 8 pkt 3 lit. b) pr. en.  

4.7. Użytkowanie elektrowni fotowoltaicznej 

Przed przystąpieniem do użytkowania instalacji 
fotowoltaicznej należy uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie jest 
wymagane, jeżeli na budowę instalacji należało 
uzyskać pozwolenie na budowę i instalacja ta 
została zaliczona do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1 pr. bud. 

Na tym etapie warto również zawrzeć umowę  
O&M (operation and maintenance, obsługa 
i utrzymanie), na podstawie której zleceniobiorca 
zobowiązany jest do świadczenia usług związanych 
z eksploatacją i serwisem elektrowni 
fotowoltaicznej oraz umowę ubezpieczenia 
instalacji fotowoltaicznej. 

Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie  
do sieci zależy od mocy zainstalowanej instalacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę 
przyłączenia mikroinstalacji, czyli instalacji OZE  
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 
większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV.  

W niektórych przypadkach nie ma konieczności 
zawierania umowy o przyłączenie, a przyłączenie 
mikroinstalacji odbywa się na podstawie zgłoszenia  
(uproszczona procedura). 

 

 

Wariant 2 

Inwestor dysponuje przyłączem, ale moc 
zainstalowana mikroinstalacji jest większa  
od mocy przyłączeniowej obiektu. 

W takim przypadku przyłączenie mikroinstalacji 
do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie 
umowy o przyłączenie do sieci (zasady ogólne). 

W obu przypadkach koszt instalacji układu 
zabezpieczającego i urządzenia pomiarowo-
rozliczeniowego ponosi operator systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.64 
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4.8. Energia elektryczna — co zrobić z nadwyżką? 

Jak wspomniano w pierwszej części Raportu, 
inwestor może zdecydować się na: 

 instalację w pełni autokonsumpcyjną  
(kwestia nadwyżek energii elektrycznej  
nie powstaje) 

 instalację częściowo autokonsumpcyjną 
(tylko część energii elektrycznej jest zużywana 
na potrzeby własne) 

W przypadku instalacji częściowo 
autokonsumpcyjnej pojawia się pytanie,  
co zrobić z niewykorzystaną energią elektryczną?  
Inwestorzy mogą skorzystać z tzw. systemu 
opustów albo dokonać sprzedaży energii 
elektrycznej. 

TABELA   
Co zrobić z nadwyżką energii elektrycznej?  

Nadwyżka energii elektrycznej 

Mikroinstalacje Pozostałe instalacje 

System opustów 
(przewidziany  

Sprzedaż energii  
elektrycznej Sprzedaż energii elektrycznej 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

4.8.1. Mikroinstalacje: system opustów  

System opustów to system rozliczenia energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci z energią 
pobraną. 

System opustów jest przeznaczony  
dla prosumentów, czyli: 

 odbiorców końcowych (odbiorca dokonujący 
zakupu energii elektrycznej na własny użytek) 

 wytwarzających energię elektryczną wyłącznie  
z odnawialnych źródeł energii 

 na własne potrzeby 

 pod warunkiem, że wytwarzanie energii 
elektrycznej nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej 
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TABELA   
Ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta energii odnawialnej do sieci  

Nazwa operatora systemu  
dystrybucyjnego 

Liczba  
prosumentów 

[szt.] 

Łączna ilość energii elektrycznej  
wprowadzonej przez prosumenta  

do sieci [MWh] 

ENEA Operator Sp. z o.o. 18 625 48 730,274 

ENERGA-OPERATOR S.A. 26 696 59 434,023 

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 003 2 323,507 

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 2 560 5 257,075 

PGE Dystrybucja S.A. 55 140 106 460,052 

Tauron Dystrybucja S.A. 45 186 101 670,563 

Pozostali 98 457,680 

SUMA 149 308 324 333,174 

ŹRÓDŁO: Raport Prezesa URE zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej  
               z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci                
               dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE) >>  

 
 

Na koniec 2019 r. liczba 
prosumentów wyniosła ok. 149 tys.  
wobec ok. 51 tys. w roku 
wcześniejszym (dane URE).  

Jak działa system opustów? 

System opustów to szczególnego rodzaju system 
rozliczeń. Rozliczeniu podlega tu ilość energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci wobec ilości  
energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej 
zużycia na potrzeby własne przez prosumenta. 

W przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy 
zainstalowanej nie większej niż 10 kW rozliczenie 
następuje w stosunku 1 do 0,8. Prosumenci 
wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacjach  
o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 kW  
mogą rozliczać się w stosunku 1 do 0,7.  

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-oze-art-6a-ustaw/3793,Raport-dotyczacy-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-mikroinstalacji-i-wpro.html
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TABELA   
Rozliczenie prosumentów korzystających z systemu opustów  

Rozliczenie prosumentów korzystających z systemu opustów - przykład 

  
Mikroinstalacja o mocy  

zainstalowanej  
nie większej niż 10 kW 

Mikroinstalacja o mocy  
zainstalowanej  

większej niż 10 kW 

Ilość energii wprowadzonej  
do sieci 100 kWh 100 kWh 

Ilość energii, którą prosument 
może pobrać z sieci 80 kWh 70 kWh 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

 
 

15 lat od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 
– przez taki okres prosumenci mogą korzystać z systemu opustów.  
Zgodnie z uOZE z systemu opustów można będzie korzystać  
maksymalnie do 30 czerwca 2039 r.66 

W dużym uproszczeniu – za każdy 1 kWh energii 
wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, 
prosument może pobrać z tej sieci 0,7 albo 0,8 
kWh (w zależności od mocy zainstalowanej 
mikroinstalacji). Sieć elektroenergetyczna stanowi 
zatem swojego rodzaju magazyn energii 
elektrycznej. Rozliczenia ilości energii dokonuje się 
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-
rozliczeniowego. 

Rozliczeniu podlega energia elektryczna 
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej 
niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia 
energii do sieci.67 

Oznacza to, że niewykorzystana energia 
elektryczna w danym okresie rozliczeniowym 
przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak 
nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty 
wprowadzenia tej energii do sieci. Za datę 
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci uznaje 
się ostatni dzień miesiąca kalendarzowego,  
w którym ta energia została wprowadzona do sieci. 

Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia jest 
tzw. sprzedawca zobowiązany68, chyba że 
rozliczenia dokonuje sprzedawca wybrany przez 
prosumenta, na podstawie umowy kompleksowej.69 

Jak to działa w praktyce? 

Co to oznacza? 

Licznik zainstalowany na granicy pomiędzy 
prosumentem a siecią dystrybucyjną mierzy 
jedynie energię wprowadzoną i pobraną z sieci.  
Nie liczy on natomiast całej energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji.  

66 Art. 40 ust. 1b pkt 1 uOZE; zob. punkt 4.10. Raportu - zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw z systemu opustów będzie można korzystać do 30 czerwca 2045 r. 

67 Art. 4 ust. 5 uOZE 
68 Wyznaczany przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży na danym obszarze, zob. Lista 

sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2020 >>   
69 Art. 40 ust. 1a uOZE  

https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/sprzedawcy-zobowiazani/3713,Lista-sprzedawcow-zobowiazanych.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/sprzedawcy-zobowiazani/3713,Lista-sprzedawcow-zobowiazanych.html
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Ile to kosztuje? 

Zgodnie z ustawą o OZE od ilości rozliczonej 
energii prosument nie uiszcza: 

 opłat z tytułu jej rozliczenia 

 opłat za usługę dystrybucji, których 
wysokość zależy od ilości energii 
elektrycznej pobranej przez prosumenta70 

 
 

Z 155 626 mikroinstalacji 
działających na koniec 2019 r. 
155 189 stanowiły 
mikroinstalacje fotowoltaiczne. 
Łączna moc zainstalowana 
instalacji fotowoltaicznych 
wynosiła 990,506 MW  
(dane URE).  

 

 
Na koniec 2019 roku w Polsce 
działało ponad 155 tys. 
mikroinstalacji. W samym 2019 
roku powstało ich ponad  
100 tys. (dane URE).  

WYKRES 
Liczba i moc zainstalowanych mikroinstalacji – stan na 31 grudnia 2019 r. 

70  Opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a uOZE (podmiot odpowiedzialny za dokonywanie rozliczeń    
    prosumentów), wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja  
    (art. 4 ust. 4 uOZE)  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski, na podstawie danych URE 

Mikroinstalacje wykorzystujące promieniowanie  

słoneczne — 155 189 szt. (990,506 MW) 

 

Pozostałe mikroinstalacje — 437 szt. (9,863 MW) 
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4.8.2. Mikroinstalacje: sprzedaż energii elektrycznej  
przez podmioty niekorzystające z systemu opustów 
    

Podmioty wytwarzające energię elektryczną 
w mikroinstalacji mogą skorzystać z rozwiązania 
przewidzianego w art. 41 uOZE.  

Uprawnienie to przysługuje m.in. (i) przedsiębiorcy, 
który nie jest prosumentem i wytwarza energię 
elektryczną w mikroinstalacji, w zakresie 
niewykorzystanej energii elektrycznej oraz (ii) 
przedsiębiorcy wytwarzającemu energię elektryczną  
w mikroinstalacji, niekorzystającemu  
z systemu opustów.   

 

 

 

 

Art. 41 uOZE nakłada na tzw. sprzedawców 
zobowiązanych obowiązek zakupu energii 
elektrycznej po określonej cenie.  

Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale 
ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie pr.en. 

Obowiązek zakupu trwa przez okres kolejnych  
15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., 
przy czym okres ten liczy się od daty wytworzenia 
po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE.71 

Istnieje możliwość sprzedaży niewykorzystanej 
energii elektrycznej podmiotom innym niż 
sprzedawca zobowiązany po cenie ustalonej  
w umowie sprzedaży energii elektrycznej. 

 

 
Sprzedawca zobowiązany – 
wyznaczany przez Prezesa URE 
sprzedawca energii elektrycznej 
o największym wolumenie jej 
sprzedaży na danym obszarze. 

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
[zł/MWh netto]72 

2018 2019 2020 

IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ 

174,95 186,21 208,83 205,50 241,81 247,21 252,65 241,41 250,90 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski, dane URE 

71 Zob. punkt 4.10. Raportu - zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 41 uOZE będzie można korzystać do 30 czerwca 2045 r. 

72 Zob. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (roczna i kwartalne) >> 

4.8.3. Sprzedaż energii elektrycznej    

Energia elektryczna wytworzona w instalacji 
fotowoltaicznej w większości przypadków zostanie 
zużyta na potrzeby własne inwestora. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, aby nadwyżki energii 
elektrycznej były przedmiotem sprzedaży.  

Możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej 
jest istotna w szczególności w przypadku instalacji 
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej 
niż 50 kW. Inwestorzy, którzy zdecydowali się  
na taką instalację, nie mogą bowiem korzystać  
z systemu opustów.  

TABELA   
Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html
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Inwestor zamierzający sprzedawać nadwyżki 
energii elektrycznej wytworzonej we własnej 
instalacji fotowoltaicznej powinien: 

 uzyskać koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej albo dokonać wpisu do tzw. 
rejestru wytwórców energii w małej instalacji 
(zobacz punkt 4.8.4. Raportu) oraz 

 

 zawrzeć umowę sprzedaży energii 
elektrycznej; umowę sprzedaży energii 
elektrycznej można zawrzeć z dowolnie 
wybranym podmiotem prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
energią elektryczną (PPA)73 

Inwestor może również sprzedawać nadwyżki 
wytworzonej energii elektrycznej na Towarowej 
Giełdzie Energii. 

4.8.4. Działalność regulowana  

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej 
na wytwarzaniu energii elektrycznej wymaga 
koncesji lub uzyskania wpisu do rejestru 
wytwórców energii w małej instalacji.  

Inwestor, który zamierza zużywać całość 
wytworzonej przez siebie energii elektrycznej 
(pełna autokonsumpcja) nie musi posiadać koncesji 
na wytwarzanie energii elektrycznej ani dokonać 
wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej 
instalacji.74 

TABELA   
Kiedy jest wymagana koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej? 

Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE – obowiązek uzyskania koncesji 

Autokonsumpcja 
Częściowa autokonsumpcja 

Mikroinstalacja Mała instalacja Pozostałe 

NIE NIE 
NIE (wpis do rejestru 
wytwórców energii  
w małej instalacji) 

TAK 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

   

73 Lub z odbiorcą końcowym (corporate PPA); w przypadku sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej rozwiązanie to raczej nie będzie 
stosowane. 

74 Inwestor zużywający całość wytworzonej energii elektrycznej na własne potrzeby nie jest uznawany za podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, a tylko taka działalność – zgodnie z art. 32 ust. 1 pr. en. – wymaga 
uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.  

Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE w małej instalacji jest 
działalnością regulowaną i wymaga wpisu  
do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. 

Rejestr ten jest prowadzony przez Prezesa URE  
w systemie teleinformatycznym.  
Dostępny jest tutaj >> 

 
 

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, 
przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym  
niższym niż 110 kV.  

Uwaga: Planowana jest zmiana definicji „małej instalacji" (instalacje  
o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW). 
Zob. punkt 4.10. Raportu 

https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
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Wpis do rejestru następuje na wniosek inwestora. 
Do wniosku należy dołączyć m.in.: 

 oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne 

 oświadczenie o spełnianiu warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej  
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej  
w małej instalacji75 

Procedura wpisu do rejestru wytwórców energii  
w małej instalacji jest o wiele prostsza niż 
procedura uzyskiwania koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej. 

Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą  
w zakresie małych instalacji jest obowiązany m.in.: 

 posiadać dokumenty potwierdzające tytuł 
prawny do małej instalacji (np. własność, 
dzierżawa czy leasing) 

 posiadać zawartą umowę o przyłączenie  
małej instalacji 

 dysponować odpowiednimi obiektami  
i instalacjami, w tym urządzeniami 
technicznymi, spełniającymi wymagania 
określone w przepisach prawa76, 
umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie małych 
instalacji 

 prowadzić dokumentację dotyczącą ilości 
wytworzonej energii elektrycznej 

 posiadać dokumentację potwierdzającą datę 
pierwszego wytworzenia energii elektrycznej  
w małej instalacji 

 terminowo wykonywać obowiązki 
sprawozdawcze względem Prezesa URE77 

 

Wpis do rejestru – ile to kosztuje? 

Do wniosku o wpisanie instalacji do rejestru  
należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia  
opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.78 

 

 
Więcej informacji:  
 
Pakiet informacyjny (Rejestr 
MIOZE) dla podmiotów 
zamierzających wystąpić  
z wnioskiem o wpis do Rejestru 
Wytwórców Energii w Małej 
Instalacji oraz podmiotów,  
które uzyskały wpis do tego 
rejestru.79  

75  Art. 10 ust. 2 uOZE 
76  W szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska. 
77  Art. 9 ust. 1 uOZE 
78  Część I ust. 36 pkt 10 załącznika do u.o.s.  
79  Pakiet informacyjny dostępny jest tutaj >> 
  

Warunki wykonywania działalności w zakresie małych instalacji 

https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
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WYKRES  
Instalacje OZE wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji – stan na 31 grudnia 2019 r. 

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej  
(Koncesja WEE) 

Inwestorzy zamierzający sprzedawać nadwyżkę 
niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej  
w instalacji o mocy zainstalowanej co najmniej 500 kW 
powinni uzyskać koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej (koncesja WEE).80 Koncesję WEE wydaje 
Prezes URE. 

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 
koncesji wszczynane jest na wniosek inwestora.  

Do wniosku koncesyjnego należy dołączyć szereg 
dokumentów (w przeciwieństwie do wniosku o wpis  
do rejestru wytwórców energii w małej instalacji). 

Wniosek o wydanie Koncesji WEE złożyć należy  
do oddziału terenowego URE, właściwego ze względu  
na siedzibę wnioskodawcy. 

 

 
Do wniosku o wydanie koncesji 
WEE należy dołączyć szereg  
dokumentów potwierdzających,  
że wnioskodawca spełnia  
wszystkie wymogi niezbędne  
do prowadzenia działalności  
polegającej na wytwarzaniu 
energii elektrycznej.81 

80 Zob. punkt 4.10. Raportu - projekt ustawy o zmianie ustawy o 
odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw modyfikuje 
definicję "małej instalacji" (instalacje o mocy zainstalowanej większej 
niż 50 kW i nie większej niż 1 MW); jeżeli proponowana zmiana wejdzie 
w życie, wówczas obowiązek uzyskania koncesji WEE dotyczyć będzie 
instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW. 

81 Zob. art. 33 i nast. pr. en.  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski na podstawie danych URE 

Małe instalacje wykorzystujące energię promieniowania 

słonecznego — 247 szt. (47,485 MW) 

 

Pozostałe małe instalacje — 570 szt. (115,316 MW) 
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Do wniosku o wydanie koncesji, oprócz szeregu 
oświadczeń, należy dołączyć między innymi: 

 dokumenty potwierdzające tytuł prawny 
wnioskodawcy do instalacji OZE (np. własność, 
leasing) 

 opis parametrów stanu technicznego urządzeń 
służących do wytwarzania energii elektrycznej, 
zdjęcia tabliczek znamionowych generatorów 
elektrycznych i schemat wyprowadzenia mocy 

 decyzje administracyjne: decyzję o warunkach 
zabudowy, decyzję o udzieleniu pozwolenia na 
budowę, pozwolenie na użytkowanie (ewentualnie 
zaświadczenie o braku sprzeciwu) 

 warunki przyłączenia do sieci lub umowę 
przyłączeniową 

 wydany przez operatora systemu 
elektroenergetycznego protokół sprawdzenia 
technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do 
eksploatacji urządzeń energetycznych oraz 
protokół sprawdzenia prawidłowości działania 
układów pomiarowo – rozliczeniowych  
(tzw. protokół zlecenia obsługi technicznej 
szczegółowej – OTS) 

 zestawienie rocznych, planowanych przychodów 
i kosztów dla działalności objętej wnioskiem 
koncesyjnym, na okres minimum trzech pełnych 
lat kalendarzowych oraz sprawozdania finansowe  
z ostatnich trzech lat 

 aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu 
skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych stwierdzające brak zaległości82 

 

 
 

Więcej informacji:  
 
Pakiet informacyjny (OZE)  
dla przedsiębiorców 
zamierzających prowadzić 
działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu 
energii elektrycznej w 
instalacjach odnawialnego źródła 
energii (OZE) w tym 
stanowiących jednostki 
kogeneracji (CHP).82 

Wniosek o wydanie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej należy złożyć po zakończeniu budowy 
instalacji fotowoltaicznej.  

Do wniosku należy dołączyć ostateczne pozwolenie 
na użytkowanie albo zawiadomienie właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy oraz zaświadczenie potwierdzające,  
że organ ten nie wniósł sprzeciwu. 

Koncesja – ile to kosztuje? 

Od wniosku o wydanie koncesji WEE należy uiścić 
opłatę skarbową w wysokości 616 zł.83 

Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające 
energię elektryczną w instalacji odnawialnego 
źródła energii o łącznej mocy instalacji 
odnawialnego źródła energii nieprzekraczającej  
5 MW jest zwolnione z opłaty koncesyjnej w 
zakresie wytwarzania energii w tej instalacji.84 

82 Zob. Pakiet informacyjny (OZE) dla przedsiębiorców zamierzających prowadzic działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu    
energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii (OZE), w tym stanowiących jednostki kogeneracji (CHP) – styczeń  2020 >>  

83 Część III pkt 44 załącznika do u.o.s. 
84  Art. 34 ust. 7 uOZE  
 

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html
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Promesa koncesji 

W celu zmniejszenia ryzyka związanego  
z możliwością odmowy wydania przez Prezesa URE 
koncesji WEE, inwestor może złożyć wniosek  
o wydanie tzw. promesy koncesji. 

Promesa koncesji stanowi swojego rodzaju 
obietnicę późniejszego wydania 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.85 

Wniosek o wydanie promesy koncesji można złożyć 
jeszcze przed rozpoczęciem budowy elektrowni 
fotowoltaicznej, a nawet przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

Promesa nie daje prawa do prowadzenia 
działalności w zakresie, w którym wymagane jest 
posiadanie koncesji.  

Uzyskanie promesy może jednak ułatwić uzyskanie 
finansowania na realizację inwestycji. 

 

 

 

Promesa koncesji – ile to kosztuje? 

Od wniosku o wydanie koncesji WEE należy uiścić 
opłatę skarbową w wysokości 98 zł.86 

 

 
 

Promesa koncesji może ułatwić 
uzyskanie finansowania na 
realizację inwestycji.  

4.9. Gwarancje pochodzenia  

Podmioty wytwarzające energię elektryczną  
ze źródeł OZE mogą ubiegać się o wydanie  
tzw. gwarancji pochodzenia. 

Gwarancja pochodzenia jest dokumentem 
poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości 
środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów 
cieplarnianych oraz, że określona w tym 
dokumencie ilość energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci 
przesyłowej została wytworzona z odnawialnych 
źródeł energii w instalacjach OZE.87 

Gwarancje pochodzenia są przedmiotem obrotu  
na Towarowej Giełdzie Energii. Oznacza to,  
że wytwórcy zielonej energii mogą liczyć na 
dodatkowy zysk ze sprzedaży tych gwarancji. 

Gwarancje pochodzenia należy odróżnić od 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej z OZE (tzw. zielone certyfikaty). 
Świadectwa pochodzenia przysługują podmiotom, 
które rozpoczęły wytwarzanie energii elektrycznej  
w danej instalacji OZE przed dniem 1 lipca 2016 r.88 
Ze świadectw pochodzenia wynikają prawa 
majątkowe, które są zbywalne. Stanowią one towar 
giełdowy w rozumieniu ustawy o giełdach 
towarowych.89   

 

 
Z gwarancji pochodzenia nie 
wynikają prawa majątkowe.90 

Jak uzyskać gwarancję pochodzenia? 

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny 
wniosek wytwórcy, który należy złożyć do operatora 
systemu elektroenergetycznego, na którego 
obszarze działania została przyłączona instalacja 
OZE.  

 

 
Następnie operator systemu elektroenergetycznego 
dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku 
i w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania 
przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz  
z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii 
elektrycznej z OZE wprowadzonej do sieci 
(ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych)92. Prezes URE wydaje 
gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia 
przekazania przez operatora systemu 
elektroenergetycznego wniosku o wydanie 
gwarancji pochodzenia.93 

Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci 
elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio  
do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) 
prowadzonego od 2014 r. przez Towarową Giełdę 
Energii.94 Gwarancja pochodzenia wpisywana jest  
na konto rejestrowe członka RPG. 

 

 
Wniosek składa się w terminie 
30 dni od dnia zakończenia 
wytworzenia danej ilości 
energii elektrycznej objętej 
wnioskiem.91 

85  Art. 43 ust. 4 pr. en. 
86  Część I pkt 20 załącznika do u.o.p. 
87  Art. 120 ust. 1 uOZE 
88  Są to podmioty korzystające z tzw. „starego” systemu wsparcia  

(system zielonych certyfikatów) 
89  Art. 63 ust. 1 uOZE 
90  Art. 120 ust. 2 uOZE  
91  Art. 121 ust. 2 uOZE  
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TABELA   
Gwarancje pochodzenia – procedura uzyskania  

Gwarancje pochodzenia – procedura uzyskania 

1. Wytwórca Złożenie wniosku do operatora sieci  
elektroenergetycznej 

30 dni od dnia zakończenia  
wytworzenia danej ilości energii  

2. Operator sieci Weryfikacja danych wskazanych we wniosku 

30 dni od dnia otrzymania wniosku 
 od wytwórcy 

3. Operator sieci Przekazanie wniosku Prezesowi URE              
(wraz z potwierdzeniem ilość energii             

4. Prezes URE Wydanie gwarancji pochodzenia  30 dni od dnia przekazania wniosku 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

 
 

Gwarancje pochodzenia 
przysługują od energii 
elektrycznej wprowadzonej  
do sieci elektroenergetycznej. 
Oznacza to, że wytwórca nie 
może ubiegać się o wydanie 
gwarancji pochodzenia dla 
energii elektrycznej, którą zużył 
na własne potrzeby.  

Gwarancję pochodzenia oznacza się indywidualnym 
numerem oraz określa się termin jej ważności. 
Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres  
12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE, objętej wnioskiem o wydanie 
gwarancji pochodzenia.95  

 
 

Więcej informacji:  
Instrukcja obsługi Rejestru 
Gwarancji Pochodzenia96 

 
 Więcej informacji:  

Regulamin Rejestru Gwarancji 
Pochodzenia z Odnawialnych  

Źródeł Energii97 

Gwarancje pochodzenia są przedmiotem obrotu  
i mogą być sprzedawane niezależnie energii 
elektrycznej. Umowy, których przedmiotem są 
gwarancje pochodzenia zawierane są poza giełdą 
przy pomocy systemu informatycznego RGP.98 
Stronami takich umów mogą być jedynie 
członkowie RGP.99 

Złożona oferta sprzedaży gwarancji pochodzenia 
jest ważna nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia 
gwarancji pochodzenia objętej tą ofertą (przy czym 
członek RGP, który złożył tę ofertę, może ją cofnąć 

do chwili jej przyjęcia lub odrzucenia przez członka 
RGP będącego adresatem tej oferty). Z chwilą 
przyjęcia oferty sprzedaży przez kupującego 
członka RGP następuje zawarcie umowy sprzedaży 
oraz przeniesienie na kupującego członka RGP 
przedmiotu sprzedaży.100 

Obrót gwarancjami pochodzenia 

95   Art. 122 ust. 3 uOZE  

96  Zobacz >>   
97  Zobacz >>  
98  § 15 ust. 4 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii 
99  § 15 ust. 1 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii 
100 § 15 ust. 7 i 8 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii 
101 Stan na 17 lipca 2020 r.  

 
 

Rejestr Gwarancji Pochodzenia 
liczy 721 członków.101  

https://tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/_1_Instrukcja_obs_ugi_RGP.pdf
https://tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/_1_Instrukcja_obs_ugi_RGP.pdf
https://tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/_1_Instrukcja_obs_ugi_RGP.pdf
https://www.tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/Regulamin_RGP.pdf
https://www.tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/Regulamin_RGP.pdf
https://www.tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/Regulamin_RGP.pdf
https://www.tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/Regulamin_RGP.pdf
https://tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/_1_Instrukcja_obs_ugi_RGP.pdf
https://www.tge.pl/pub/TGE/files/RGP/Dokumenty/Regulamin_RGP.pdf
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TABELA   
Średnia cena gwarancji pochodzenia w 2020 roku  

Średnia cena gwarancji pochodzenia [zł/MWh] 

2020 

I II III VI V VI 

0,92 1,01 0,96 0,91 1,35 1,18 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski na podstawie danych TGE 

TABELA   
Średnia cena gwarancji pochodzenia w latach 2018-2019 

Średnia cena gwarancji pochodzenia [zł/MWh] 

2018 2019 

I IV VII X I IV VII X 

0,36 0,48 0,42 0,41 0,68 0,89 0,79 1,04 

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski na podstawie danych TGE 

102 Zobacz Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia >> 

Ile to kosztuje? 

Opłata za wpis gwarancji pochodzenia wynosi  
0,03 zł/MWh. Opłata za każde przyjęcie oferty 
sprzedaży gwarancji pochodzenia dla strony,  
która zwiększyła ilość gwarancji pochodzenia  
na swoim koncie wynosi 0,04 zł/MWh. 

Tabela wszystkich opłat rejestrowych  
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rejestru 
Gwarancji Pochodzenia.102 

Skąd popyt na gwarancje pochodzenia? 

Coraz większe zainteresowanie gwarancjami 
pochodzenia wynika m.in. z rosnącej świadomości 
ekologicznej firm, którym zależy na kwestiach 
wizerunkowych. Chcą pokazać swoim klientom,  
że zużywana przez nie energia elektryczna 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. 
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4.10. Planowane zmiany przepisów  

29 lipca 2020 r. opublikowany został projekt 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw.  

Nowa definicja „małej instalacji” 

Projekt wprowadza m.in. nową definicję  
małej instalacji. 

 

Co to oznacza? 

Zmiana definicji „małej instalacji” będzie miała 
wpływ na zakres obowiązków podmiotów 
zamierzających sprzedawać nadwyżki energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacjach o mocy 
zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW  
i nie większej niż 1 MW. 

Wytwórcy tacy: 

 będą zwolnieni z obowiązku uzyskania  
koncesji WEE 

 powinni uzyskać wpis do rejestru wytwórców 
energii w małej instalacji – zob. punkt 4.8.4. 
Raportu 

TABELA   
Podział instalacji ze względu na moc zainstalowaną  

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne, Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Przedłużenie wsparcia 

Zgodnie z postanowieniami Projektu, 15-letnie 
systemy wsparcia przewidziane w uOZE będą 
obowiązywać do 30 czerwca 2045 r.  

Przedłużenie to dotyczy m.in. systemu opustów 
czy obowiązku zakupu energii elektrycznej  
w trybie art. 41 uOZE.103  

 

 

 

MPZP 

W Projekcie zaproponowano też nowe brzmienie 
art. 10 ust. 2a u.p.z.p. (zob. punkt 4.3.1. 
Raportu). Planowane jest zniesienie obowiązku 
ustalania w studium (a następnie w MPZP) 
rozmieszczania: 

 wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych  
o mocy zainstalowanej elektrycznej  
nie większej niż 1 MW 

 urządzeń fotowoltaicznych innych 
niż wolnostojące104 

 

 
Mała instalacja – 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 (…). 

103 Jedną z najważniejszych zmian jest przedłużenie systemu aukcyjnego. Zgodnie z postanowieniami Projektu aukcje mają być organizowane 
do 30 czerwca 2026 r.  

104 Zob. proponowane brzmienie art. 10 ust. 2a u.p.z.p.: „Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także 
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich 
rozmieszczenie, z wyłączeniem: (1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż  
1000 kW; (2) urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.”  

  Mikroinstalacja Mała instalacja Pozostałe 

uOZE ≤ 50 kW > 50 kW oraz < 500 kW ≥ 500 kW 

uOZE + Projekt ≤ 50 kW > 50 kW oraz ≥ 1 MW > 1 MW 

Wpis/koncesja Brak 
Wpis do rejestru  

małych instalacji 
Koncesja WEE 
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 Dziękujemy  za uwagę 

Nota prawna 

Publikacja została przygotowana  
przez kancelarię Eversheds Sutherland 
Wierzbowski oraz Sun Investment Group.  
Ma charakter wyłącznie informacyjny  
i nie powinna być traktowana jako oferta, 
polecenie jakichkolwiek produktów czy usług. 
Nie stanowi usługi doradztwa prawnego, 
podatkowego ani inwestycyjnego. W razie 
potrzeby przed podjęciem decyzji biznesowej 
o zamiarze inwestycji we własną instalację 
odnawialnego źródła energii, zainteresowane 
podmioty powinny skonsultować się  
z odpowiednimi doradcami prawnymi, 
podatkowymi, finansowymi i technicznymi. 

 

 

Niniejszy materiał jest aktualny na dzień 
skierowania go do publikacji i jego autorzy  
nie są zobowiązani do dokonywania 
aktualizacji jakichkolwiek informacji w nim 
zawartych. Eversheds Sutherland 
Wierzbowski ani Sun Investment Group  
nie są odpowiedzialni za ewentualne szkody 
poniesione w związku z wykorzystaniem 
informacji zawartych w niniejszej publikacji, 
ani też za ewentualne rezultaty działań 
podjętych w oparciu o nie. 

Edycja 1.  
Stan prawny na 5 sierpnia 2020 r. 
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Kontakt 
 

 

 

Eversheds Sutherland Wierzbowski  

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland Wierzbowski jest 
jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku 
świadczących kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu. 
Jest polskim oddziałem Eversheds Sutherland, globalnej sieci 
firm prawniczych, posiadającej 68 biur w 32 krajach. 

Kancelaria ma na swoim koncie doradztwo przy projektach  
dla czołowych graczy na polskim i międzynarodowym rynku 
energetyki odnawialnej. W swojej praktyce czerpie  
z bogatego dorobku Eversheds Sutherland. 

Firma zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na każdym 
etapie realizacji inwestycji – od tzw. dewelopmentu projektu, 
przez wsparcie w uczestnictwie w aukcji OZE, poprzez całą 
realizację projektu, na finansowaniu czy refinansowaniu 
budowy zielonych źródeł energii kończąc. Wspiera 
przedsiębiorstwa energetyczne w różnego typu 
postępowaniach administracyjnych – w szczególności  
w postępowaniach koncesyjnych. Doradza przy 
opracowywaniu nowych modeli biznesowych, planowanych 
inwestycjach i wprowadzaniu innowacji. Oferuje pomoc 
prawną przy inwestycjach związanych z wytwarzaniem  
i obrotem energią pozyskiwaną z wiatru, promieniowania 
słonecznego, biomasy czy biogazu.  

W zespole kancelarii pracują eksperci będący pionierami  
w doradztwie na rzecz wytwórców zielonej energii. Prawnicy 
Eversheds Sutherland Wierzbowski przeprowadzili 
kilkadziesiąt badań due diligence projektów OZE, przez co 
znajdują się w czołówce najbardziej doświadczonych polskich 
specjalistów w tym sektorze.  

Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe 
międzynarodowe rankingi prawnicze.   

Więcej na www.eversheds-sutherland.pl 

Sun Investment Group  

Sun Investment Group (SIG) to firma zajmująca się 
rozwojem i zarządzaniem projektami solarnymi  
na rynkach inwestycyjnych, która koncentruje się na 
zapewnianiu wysokiej jakości usług w dynamicznie 
rozwijającym się sektorze energii słonecznej.  

Grupa kapitałowa Sun Investment Group tworzy jedną  
z najbardziej dynamicznych firm w sektorze energetyki 
solarnej w Europie. Jej założyciele mają  ponad 10-letnie 
doświadczenie na rynku.  

Firma powstała w 2017 roku i obecnie działa w pięciu 
biurach zlokalizowanych w Polsce, na Litwie oraz  
we Włoszech.  

Sun Investment Group zrealizowała elektrownie słoneczne 
o mocy 132 MW, kolejne 670 MW znajduje się w fazie 
rozwoju. 

Zespół SIG składa się z ponad 100 specjalistów  
z dziedziny energii odnawialnej. Firma nieustannie się 
rozwija – w 2019 roku liczba jej pracowników wzrosła 
czterokrotnie.  

Więcej na www.suninvestmentgroup.com 

Łukasz Petelski 
Radca prawny, specjalista prawa energetycznego  
Zespół Governments & Energy 
Eversheds Sutherland Wierzbowski 
 
+48 502 184 093  
lukasz.petelski@eversheds-sutherland.pl  

Krzysztof Ławrywjaniec 
Head of PPA  
Sun Investment Group 
 
+48 734 218 788  
kl@suninvestmentgroup.com 
 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
http://www.suninvestmentgroup.com/
http://www.suninvestmentgroup.com/
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www.eversheds-sutherland.pl 
 


