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Pandemia COVID-19 już dała się we znaki inwestorom z branży 
zielonej energii. Opóźnienia związane z dostawą i montażem 

elementów instalacji OZE oraz ograniczona możliwość 
przemieszczania się z pewnością utrudnią realizację inwestycji 
i terminowe wypełnienie obowiązków ustawowych. Tarcza 
Antykryzysowa wprowadza pakiet przepisów mających na celu 
uchronić inwestorów przed utratą wsparcia przyznanego wytwórcom 
na podstawie ustawy o OZE. 
 

Obowiązek pierwszej sprzedaży zielonej energii w ustawowym terminie 

 
Wytwórcy zielonej energii, którzy wygrali aukcję OZE, zobowiązani są do 
dokonania pierwszej sprzedaży tej energii w określonym terminie, liczonym od 
dnia zamknięcia aukcji OZE (24 miesiące dla elektrowni słonecznych, 33 miesiące 
dla elektrowni wiatrowych na lądzie i 42 miesiące dla pozostałych instalacji OZE,  

z wyłączeniem farm wiatrowych na morzu). Niedotrzymanie powyższego terminu 
skutkuje utratą wsparcia OZE. Wytwórca traci również zabezpieczenie 
ustanowione przed przystąpieniem do aukcji. 
 
Dłuższe terminy na pierwszą sprzedaż 
 
Przepisy ustawy o OZE wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej uprawniają 

podmioty, które wygrały aukcję, do złożenia wniosku o przedłużenie powyższych 
terminów o maksymalnie 12 miesięcy. Zgodę na przedłużenie terminów na 
pierwszą sprzedaż energii elektrycznej wydaje Prezes URE w formie 

postanowienia. 
 
W jakich sytuacjach można starać się o przedłużenie terminu na pierwszą 
sprzedaż 

 
Wniosek o przedłużenie terminu na pierwszą sprzedaż wnosi się do Prezesa URE. 
Powinien on zawierać oświadczenie wnioskodawcy (lub dostawcy urządzeń 
wchodzących w skład instalacji OZE), potwierdzające że: 
 

 opóźnienie dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE lub 

 opóźnienie dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE, lub 

 opóźnienie w realizacji instalacji OZE oraz przyłączy do sieci 

elektroenergetycznej, lub 

 opóźnienie przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji OZE, lub 

 opóźnienie przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych 

w ustawie o OZE 
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jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii 

ogłoszonym w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

 
Przedłużenie gwarancji bankowej 
 
Podmioty, które przed wzięciem udziału w aukcji złożyły zabezpieczenie w formie 
gwarancji bankowej, zobowiązane są dołączyć do wniosku zaktualizowaną 

gwarancję bankową, której ważność została przedłużona co najmniej o zakres 
wskazany we wniosku. 
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużenie terminu na pierwszą 
sprzedaż? 
 
Wniosek o przedłużenie terminu na pierwszą sprzedaż należy złożyć najpóźniej  

w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 
ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o OZE (ustawowy termin na pierwszą sprzedaż energii 
elektrycznej).  

 
Odmowa przedłużenia terminu 
 
Prezes URE wydaje postanowienie w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu na 

pierwszą sprzedaż energii, jeżeli wniosek nie spełnia ustawowych wymogów, jeżeli 
został złożony po terminie lub jeżeli nie wystąpiła okoliczność uzasadniająca 
przedłużenie terminu. Od takiego postanowienia przysługuje zażalenie do SOKiK, 
które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
 
Wiek urządzeń służących do wytworzenia energii elektrycznej 

 
Wraz z przedłużeniem terminu na pierwszą sprzedaż zielonej energii następuje 
przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o OZE. Przepis ten 
zawiera wymagania co do „wieku” urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE, 
służących do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej. I tak, ustawodawca 

zastrzegł, że zielona energia może zostać sprzedana w ramach systemu 
aukcyjnego, jeżeli urządzenia te zostały wyprodukowane w terminie  

24 miesięcy (elektrownie słoneczne), 33 miesięcy (elektrownie wiatrowe) albo  
42 miesięcy (pozostałe instalacje OZE, z wyłączeniem farm wiatrowych na morzu) 
bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii 
elektrycznej w danej instalacji OZE. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym 
mowa powyżej skutkuje wydłużeniem powyższych terminów o okres wskazany  
we wniosku (do 12 miesięcy). 
 

Tarcza 2.0 – przedłużenie terminów wskazanych w umowach  
o przyłączenie do sieci 
 
Projekt zaproponowanej przez rząd nowej Tarczy Antykryzysowej zawiera 
postanowienia w przedmiocie przedłużenia ustalonych w umowach o przyłączenie 
terminów pierwszego dostarczenia energii do sieci. Terminy te powinny 

uwzględniać nowy, wydłużony na mocy postanowienia Prezesa URE, termin  

na pierwszą sprzedaż zielonej energii. Rozwiązanie to ma ochronić wytwórców 
zielonej energii przed możliwością przedwczesnego wypowiedzenia tych umów 
przez operatorów sieci dystrybucyjnej. 
 

 

Wspieramy w czasie kryzysu 

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu zagrożenia 
koronawirusem na Państwa biznes, jesteśmy po to, by pomóc. Prosimy o kontakt  
na adres: coronavirus@eversheds-sutherland.pl 

Nasze publikacje 

Artykuły na temat wpływu pandemii na działalność biznesową znaleźć można  
na naszej stronie. Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw 

znajduje się na Eversheds Sutherland Coronavirus Hub.  

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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