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STANOWISKO Nr 3.
Załącznik do Uchwały Nr 9 / 2014 VII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin
Przyjaznych Energii Odnawialnej z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Środowiska związane z branżą OZE zarówno związane ze sferą energetyki, biznesu,
jak i samorządy terytorialne oraz osoby fizyczne z niecierpliwością oczekują na uchwalenie
ustawy o odnawialnych źródłach energii licząc, że stanie się ona fundamentem intensywnego
rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Opublikowany w dniu 13 listopada
2013 r. projekt ustawy będący kolejną wersją usystematyzowania prawnego istotnej
gospodarczo i społecznie tematyki energetyki opartej na źródłach odnawialnych rodzi szereg
wątpliwości, co do słuszności zaproponowanych rozwiązań systemowych. Obserwując
podejmowane od kilku lat próby, często chaotyczne wypracowania ram prawnych normujących
możliwości rozwoju OZE w Polsce uważamy, że podstawą do wszelkich działań związanych z
sektorem energetyki powinna być wypracowana w szerokim porozumieniu władz publicznych,
przedsiębiorców, ekspertów, ekologów, samorządowców i przedstawicieli stowarzyszeń
branżowych strategia rozwoju energetyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań związanych z energetyką wykorzystującą OZE. Wypracowany w ten sposób
dokument mógłby stanowić podstawę do kolejnych działań, w tym przyjęcia ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
Jako przedstawiciele samorządów gminnych uważamy, że naczelną zasadą
towarzyszącą unormowaniom prawnym nie tylko w energetyce, ale i w innych dziedzinach
życia publicznego powinna być dbałość o zrównoważony rozwój z poszanowaniem wszystkich
podmiotów, tworząc reguły równe dla wszystkich. Zaproponowane w projekcie ustawy
mechanizmy wsparcia oparte przede wszystkim na systemie aukcyjnym tworzą już na samym
starcie nierówną sytuację podmiotów zaangażowanych w wytwarzanie energii ze źródeł OZE.
Na takim rozwiązaniu zyskają przede wszystkim duże koncerny energetyczne, już dziś
dysponujące znaczącym, w dużym stopniu zamortyzowanym potencjałem wytwórczym (
zwłaszcza przy współspalaniu biomasy ), natomiast mniejsze podmioty inwestujące w budowę
farm wiatrowych czy też fotowoltaicznych będą miały poważne trudności z rentownością
swoich projektów co w efekcie może powodować wstrzymanie lub rezygnację z tych
inwestycji.
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Istnieje poważne zagrożenie, że wiele projektów będących na etapie przygotowania
nie doczeka się realizacji z uwagi na niemożliwość ich sfinansowania przez instytucje
finansowe zainteresowane wyłącznie przedsięwzięciami, których biznesplan wskazuje na
osiąganie pewnych korzyści z zainwestowanych nakładów finansowych. Taka sytuacja jest nie
bez znaczenia dla samorządów gminnych, gdyż na wskutek tego budżety gmin, na terenie
których planowane są lokalizacje inwestycji z wykorzystaniem OZE nie uzyskają zakładanych
wpływów z podatków od nieruchomości.
Innym ważnym elementem proponowanych rozwiązań, na które chcemy zwrócić
uwagę jest poważne zagrożenie, że rozwój energetyki rozproszonej zakładany w związku z
wejściem w życie tzw. małego trójpaku oparty przede wszystkim na mikroinstalacjach
realizowanych przez osoby fizyczne i samorządy nie osiągnie odpowiedniej dynamiki głównie
z powodu braku realnego wsparcia dla tej sfery. Jedynie w przypadku powszechnej
dostępności do atrakcyjnych źródeł finansowania budowy mikroinstalacji i korzystnych z
punktu widzenia prosumenta warunków rozliczenia sprzedaży wytworzonej energii można
oczekiwać dużego zainteresowania ze strony osób fizycznych i samorządów budową
mikroinstalacji. Lansowana przez wielu ekspertów, poparta doświadczeniami krajów
zdecydowanie wyprzedzających Polskę w dziedzinie wykorzystania OZE idea budowy
mikroinstalacji dających możliwość efektywnego, w stosunkowo krótkim okresie czasu,
wykorzystania miejscowego potencjału energetycznego w warunkach prawnych obecnie
zaproponowanych może pozostać jedynie niezrealizowaną ideą. Dotychczasowe stosunkowo
nieliczne inicjatywy wykorzystania lokalnych źródeł energii przez samorządy zasługują na
wsparcie pozwalające na kontynuację tych działań z uwagi na ich znaczenie uzasadnione
zarówno ekonomicznie jak i społeczne. Jesteśmy przekonani, że tylko przyjęcie odpowiednich
warunków rozwoju energetyki OZE z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stworzy
możliwość wypełnienia przez Polskę zobowiązań dotyczących wzrostu poziomu energii
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dlatego postulujemy aby w trakcie prac nad projektem
ustawy uwzględnić uzasadnione uwagi i wnioski pozwalające na przyjęcie przez Parlament RP
ustawy o odnawialnych źródłach energii w kształcie zapewniającym właściwy, zrównoważony
rozwój energetyki opartej na OZE.
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