KOMUNIKAT
Dnia: 05.09.2019 r.
Dotyczy: naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-002/19 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy
nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Typ projektu:
Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów
i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości
z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.
W dniu 29 sierpnia 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 1524), która wprowadza zmiany, skutkujące koniecznością
wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu w następujący sposób:
Pkt 3.3 Wykaz definicji związanych z konkursem
Było: Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne,
niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646).
Obecnie: Prosument energii odnawialnej – 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 określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730)
Pkt 19 Podstawy prawne
W tabeli Akty prawa krajowego dodaje się zapis:
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524)

Interpretacja dotycząca możliwości aplikowania Prosumenta energii odnawialnej
w ramach trwającego naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-002/19 w ramach
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach Typu projektu 1: Inwestycje
z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi)
wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej „w ramach konkursu będą
wspierane projekty, w których założono, że produkcja energii na sprzedaż będzie
dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia OZE
w ramach projektu”.
Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz.U. 2018 poz. 2389 t.j.) zmienionej Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 1524) „Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje
rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej
wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby
własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną
w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
1) większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
2) nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.”
W art. 4 ust. 5 ustawy widnieje informacja, iż: „Rozliczeniu podlega energia elektryczna
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą
wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci
przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia
została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, 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.”
Natomiast w art. 4 ust. 11 ustawa mówi, iż: „Nadwyżką ilości energii elektrycznej
wprowadzonej przez prosumenta energii odnawialnej do sieci wobec ilości energii
pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a,
w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4.”
Mając na uwadze powyższe zapisy Ustawy OZE, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca
będący Prosumentem, rozliczający się z energii wyprodukowanej w mikroinstalacji ze
Sprzedawcą zobowiązanym, na zasadzie rozliczeń wzajemnych tzw. opustów, nie
prowadzi sprzedaży energii elektrycznej. Nadwyżki energii z OZE w stosunku do energii
elektrycznej pobranej z sieci oddane zostają Sprzedawcy zobowiązanemu za darmo.
W związku z powyższym projekt złożony przez Wnioskodawcę będącego prosumentem
w rozumieniu Ustawy o OZE nie spełnia warunku szczegółowego 1 typu projektu
z Działania 5.1, przytoczonego powyżej, gdyż nie następuje sprzedaż energii
elektrycznej do sieci.

