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Prawo energetyczne
• Art. 7b. 1. Podmiot posiadający tytuł prawny do
korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony
do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w
indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na
terenie, na którym istnieją techniczne warunki
dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub
chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie
wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii
przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej,
o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania
ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej
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Prawo energetyczne
• 3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1(przyłączanie do sieci
ciepłowniczej), nie stosuje się, jeżeli:
• 1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci
ciepłowniczej, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od
obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w
art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego
samego rodzaju paliwo albo
• 2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła
ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub
pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.
• 3a. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2, określa się zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.
497).
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ROZPORZĄDZENIE z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej
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Prawo energetyczne
• 4. Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy
lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub
chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu
wykorzystuje się co najmniej w:
• 1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub
• 2) 50% ciepło odpadowe, lub
• 3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
• 4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w
pkt 1–3.
• Jest to też wymaganie Dyrektywy 2012/27/UE o
efektywności energetycznej (art. 1 pkt41
dyrektywy)
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Dyrektywa 2012/27/UE o
efektywności energetycznej
Kompleksowa ocena krajowych potencjałów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, o
których mowa w art. 14 ust. 1, zawiera:
• strategie, polityki i działania, jakie można podjąć do 2020 r. i do 2030 r. w
celu wykorzystania potencjału określonego w lit. e) dla zaspokojenia
zapotrzebowania określonego w lit. d), w tym, w stosownych przypadkach:
• (i) zwiększenia udziału kogeneracji w ciepłownictwie i chłodzeniu oraz w
produkcji energii elektrycznej;
• (ii) działania na rzecz rozwoju sprawnej infrastruktury ciepłowniczej i
chłodniczej w związku z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji oraz
wykorzystaniem do celów ogrzewania i chłodzenia ciepła odpadowego i
odnawialnych źródeł energii;
• (iii) zachęcanie do lokowania nowych cieplnych instalacji wytwórczych
energii elektrycznej oraz zakładów przemysłowych wytwarzających ciepło
odpadowe w miejscach, w których możliwe jest odzyskanie maksymalnej
ilości dostępnego ciepła odpadowego w celu zaspokojenia istniejącego lub
przewidywanego zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie;
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Polityka Energetyczna Polski do 2040
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Dla ciepłownictwa kluczowymi elementami PEP 2040 są następujące wytyczne:
Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych mają być pokrywane przez ciepło
systemowe oraz przez zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła indywidualne.
Powinien nastąpić istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16
GW w 2040, co umożliwi niskokosztowe korzystanie z energii elektrycznej stosowanej do napędu pomp
ciepła i przechodzenie na wytwarzanie ciepła z energii elektrycznej autoproducentów i prosumentów.
Oczekuje się, że gaz ziemny będzie paliwem pomostowym w transformacji energetycznej, a w 2030 r.
osiągnięta zostanie zdolność transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów
zdekarbonizowanych, co umożliwi niskoemisjyjne wytwarzanie ciepła w kogeneracji, zarówno w działalności
gospodarczej, jak i na własne potrzeby. Możliwość korzystania z paliwa zdekarbonizowanego ułatwi
transformację przedsiębiorstw energetycznych w kierunku efektywnych systemów ciepłowniczych
(odpowiedni udział ciepła z kogeneracji, ciepła z OZE lub ciepła odpadowego w systemie).
Zrealizowanie niskoemisyjnego kierunku transformacji źródeł indywidualnych powinno nastąpić poprzez
stosowanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz ogrzewania elektrycznego, co ułatwi osiągnięcie
celu odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., a na obszarach
wiejskich do 2040 r.
Najbardziej oczekiwanymi innowacjami dla ciepłownictwa mogą być:
technologie magazynowania ciepła, które pozwolą na optymalizację i efektywną pracę źródeł
wytwarzających ciepło i energię elektryczną w kogeneracji niezależnie od mijających się szczytów
zapotrzebowania na te produkty, co zwiększy bezpieczeństwo pracy całego systemu elektroenergetycznego,
magazyny energii elektrycznej, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój źródeł opartych na energii
słonecznej i wiatrowej, gdyż zniwelują ich najpoważniejszą wadę niestabilności i uzależnienia od warunków
naturalnych,
technologie wodorowe, zwłaszcza technologie pozwalające na pozyskiwanie „zielonego wodoru”, które
pozwolą rozwijać lokalne klastry wodorowe opierające się na lokalnej produkcji wodoru powiązanej ze
zdecentralizowaną produkcją energii odnawialnej (w tym „zielonego ciepła”) i lokalnym popycie, a dedykowana
infrastruktura wodorowa może wykorzystywać wodór do wytwarzania i dostarczania ciepła do budynków
mieszkalnych i komercyjnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/cieplownictwo-i-kogeneracja

Polityka Energetyczna Polski do 2040
•

Obok bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjności i efektywności
energetycznej, celem PEP 2040 jest ograniczony wpływ energetyki na środowisko.
W związku z tym, w odniesieniu dla ciepłownictwa zawarto cele szczegółowe, z
których wiodącymi są:

•

konieczność pokrywania potrzeb cieplnych w sposób indywidualny poprzez
wykorzystywanie źródeł o możliwie najniższej emisyjności (pompy ciepła,
ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny – najlepiej z udziałem gazu
zdekarbonizowanego) i odchodzić od węgla – w miastach do 2030 r., a na terenach
wiejskich do 2040 r.
założenie, że do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie
przyłączonych do sieci ciepłowniczej,
systemy ciepłownicze lub chłodnicze, w których moc zamówiona przekracza 5
MW, co najmniej 85% w 2030 r. będą spełniać kryteria efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego (aktualnie jest to udział ~10%),
przyjęcie, że w najbliższym dziesięcioleciu nastąpi wzrost wytwarzania ciepła z
OZE o co najmniej 1,1p.p. w każdym roku, co daje według KPEiK oczekiwany udział
odnawialnych źródeł w całym sektorze ciepłowniczym na poziomie 28,4% w 2030 r.

•
•
•

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/cieplownictwo-i-kogeneracja
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ROZPORZĄDZENIE z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Wskaźniki emisji CO2można znaleźć tu:
https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do
_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_e
misji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_monitorowania-ETS2021.pdf
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Pompa ciepła vs kocioł gazowy
Przykład:
Zużycie energii QK= 5000 GJ
Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy
powyżej 120 do 1200 kW sprawność wg. rozporządzenia ηH= 0,95
energia cieplna
Zużycie energii w gazie ziemnym QK= 5000 GJ
wyprodukowana=5000GJx0,95=4 750GJ
Wskaźnik emisji =55,33kg/GJ
Emisja CO2=5000GJx55,33kg/GJ=276,65tCO2
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza (sprężarkowa zasilana elektrycznie):
Sezonowa efektywność =2,6
Zużycie energii QK= 4750/2,6 GJ=1826,9GJ =507 478,6kWh= 507,5MWh
Wskaźnik emisji dla odbiorcy końcowego w sieci elektroenergetycznej=698kg/MWh
Emisja CO2=507,5MWhx698kg/MWh=354,2 tCO2
Zatem:
redukcja zużycia energii jest : 5000GJ/3,6=1388,9MWh
1388,9-507,5=881,4MWh
Redukcji emisji nie ma! wręcz odwrotnie jest wzrost:
354,2-276,65=77,55 tCO2
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Pompa ciepła vs kocioł gazowy
Przykład:
Zużycie energii QK= 5000 GJ
Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy
powyżej 120 do 1200 kW sprawność wg. rozporządzenia ηH= 0,95
energia cieplna
Zużycie energii w gazie ziemnym QK= 5000 GJ
wyprodukowana=5000GJx0,95=4 750GJ
Wskaźnik emisji dla gazu ziemnego =55,33kg/GJ
Emisja CO2=5000GJx55,33kg/GJ= 276,65tCO2
Absorpcyjna gazowa Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza:
Sezonowa efektywność =1,3
Zużycie energii QK= 4750/1,3 GJ=3 653,9 GJ
Wskaźnik emisji dla gazu ziemnego =55,33kg/GJ
Emisja CO2=3 653,9GJx55,44kg/GJ= 202,17tCO2
Zatem:
redukcja zużycia energii jest : 5 000GJ-3 653,9 GJ =1 346,1 GJ=373,92MWh
Redukcji emisji jest:
276,65-202,17=74,48tCO2
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Przykłady instalacji pomp ciepła- odzysk ciepła
odpadowego
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Pompa ciepła odzyskuje energię z
układu chłodzenia obrabiarek i grzeje
magazyn
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Pompa ciepła kiedy to jest OZE?
• USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (z późniejszymi zmianami)
• Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
• 22)odnawialne źródło energii – odnawialne,
niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru,
energię promieniowania słonecznego, energię
aerotermalną, energię geotermalną, energię
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i
pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;
• 9) energia aerotermalna – energię o charakterze
nieantropogenicznym magazynowaną w postaci ciepła
w powietrzu na danym terenie;
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Decyzja Komisji Europejskiej (2013/114/UE)z dnia 1.03.2013r ustanawiającą wytyczne dla
państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu
do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) określa w pkt 3.7.

Wyznaczanie SPF

• SPF należy wyznaczyć jako współczynnik
efektywności sezonowej (SCOP net ) zgodnie
z normą EN 14825:2012 lub jako wskaźnik
sezonowego zużycia energii pierwotnej
(SPER net ) zgodnie z normą EN 12309.
Oznacza to, że należy uwzględnić energię
elektryczną lub paliwo zużyte na potrzeby
działania pompy ciepła i obiegu czynnika
chłodniczego. Odpowiednie granice układu
przedstawiono na rysunku 1 poniżej jako
SPFH 2 , zaznaczone na czerwono.
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Decyzja Komisji Europejskiej (2013/114/UE)z dnia 1.03.2013r ustanawiającą wytyczne dla
państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu
do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) określa w pkt 3.7.

Wyznaczanie SPF
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Decyzja Komisji Europejskiej (2013/114/UE)z dnia 1.03.2013r ustanawiającą wytyczne dla
państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu
do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) określa w pkt 3.7.
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Decyzja Komisji Europejskiej (2013/114/UE)z dnia 1.03.2013r ustanawiającą wytyczne dla
państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu
do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1082) określa w pkt 3.7.
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USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce
energetycznej budynków

Rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia
27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz
świadectw charakterystyki

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 3 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 3 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalnośc
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
„maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U po termomodernizacji
jest przyjmowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
„1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla
budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne
budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom
izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia
okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.”
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Przykład świadectwa energetycznego budynku
Dom wielorodzinny:
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza(powierzchnia
ogrzewana lub chłodzona) Af [m2]:3 370,74
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Przykład świadectwa energetycznego budynku

23

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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ROZPORZĄDZENIE z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej
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Pompa ciepła vs kocioł gazowy
Przykład: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia 1200m2, 30 mieszkań
Zużycie energii QK= 500 GJ
Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy
powyżej 120 do 1200 kW sprawność wg. rozporządzenia ηH= 0,95
Zużycie energii w gazie ziemnym QK= 500 GJ=138 888,9kWh
Energia końcowa
energia cieplna wyprodukowana=500GJx0,95=475GJ
Wskaźnik nakładu energii pierwotnej =1,1
Energia Pierwotna=500GJx1,1=5500GJ=152 777,8kWh
Pompa ciepła z odzyskiem z powietrza (sprężarkowa zasilana elektrycznie):
Sezonowa efektywność =2,6
Zużycie energii QK= 475/2,6 GJ=182,7GJ =50 747,8kWh
Wskaźnik nakładu energii pierwotnej =3
Energia Pierwotna=50 747,5MWhx3=1 5 1710 kWh
Zatem:
redukcja zużycia energii końcowej jest : 138 888,9kWh-50 747,8kWh=88 141,1 kWh
Redukcji energii pierwotnej prawie nie ma!
EP [kWh/m2]=
Dla kotła gazowego: 138 888,9kWh/1200m2=127 kWh/m2
Dla pompy ciepła: 1 5 1710kWh/1200m2=126 kWh/m2
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FOTOWOLTAIKA
Wybór wielkości instalacji
Instalacja PV

Sprawdzenie czy
powierzchnia nadaje
się na instalację

Mikro do 50kW
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Mała do 1MW

Pozostałe pow. 1MW

FOTOWOLTAIKA

• Mikroinstalacja do 50kW:
•
•
•

Moc przyłączeniowa obiektu musi być większa lub równa mocy instalacji fotowoltaicznej
Przyłączenie na podstawie zgłoszenia mikroinstalacji w zakładzie energetycznym
Rozliczenie energii oddanej do sieci i zakupionej robi za prosumenta zakład energetyczny
w okresie rocznym

• Mała instalacja energii odnawialnej do 1MW
•
•
•

Należy uzyskać warunki przyłączenia i zawrzeć umowę przyłączeniową
( jest to odpłatne)
Wymagany wpis do wytwórców energii w małej instalacji w Urzędzie Regulacji Energetyki
Wymagane okresowe sprawozdania z produkcji energii elektrycznej z OZE składane do
URE- stąd konieczność dodatkowego układu pomiarowego dla energii wytworzonej

• Instalacja energii odnawialnej pow. 1MW
•
•
•
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Wymagana koncesja na wytwarzanie energii z OZE
Opłaty koncesyjne
Wymagane okresowe sprawozdania z produkcji energii elektrycznej z OZE składane do
URE

Prosument zbiorowy
•

•

•
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prosument zbiorowy energii odnawialnej – odbiorcę końcowego wytwarzającego
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku
wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy,
pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z prze-pisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
reprezentant prosumentów – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawnioną na
podstawie umowy, o której mowa w art. 4a ust. 1, do reprezentacji prosumentów
wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentów zbiorowych energii odnawialnej, w
szczególności w relacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
za-rządcą budynku wielolokalowego lub organami administracji architektonicznobudowlanej, a w przypadku prosumenta wirtualnego energii odnawialnej – także
podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
Zmiany te zaczną obowiązują od 1.04.2022r

Prosument wirtualny
• prosument wirtualny energii odnawialnej czyli odbiorcę
końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z
odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji
odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania
energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest
przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za
pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku
wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy
końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi 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
• Przepisy dot. prosumenta wirtualnego energii odnawialnej zaczną
obowiązywać od 2.07.2024 r.
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Prawo budowlane
• Wymagane przy inwestycjach przez prawo
budowlane dokumenty to pozwolenie na budowę
lub zgłoszenie robót budowlanych.
• Pozwolenie na budowę
• Art. 29 Prawa budowlanego decyduje, w jakim
przypadku jest wymagane pozwolenie na
budowę.
• W kwestii instalacji fotowoltaicznej ważne są
następujące podpunkty:
• pkt 2: Pozwolenia na budowę nie wymaga
wykonywanie robót budowlanych polegających
na:
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Prawo budowlane
•

pkt 2: Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegających na:

•

15) instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej
urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji
radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i
urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych;
16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz
mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn.
zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się
obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518),
oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art.
56 ust. 1a tej ustawy;

•
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Prawo budowlane
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Jak wynika z tych zapisów:
1. Instalację na obiekcie budowlanym (np. na dachu fasadzie itp.) można wykonać bez
pozwolenia na budowę bez względu na moc pod warunkiem, że rzeczywiście zmieści się
na tym obiekcie.
2. Mikroinstalacja nie wymaga pozwolenia na budowę niezależnie od położenia, tzn. że
na gruncie również.
Od powyższego są wyjątki:
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w
art. 30 ust. 1
przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgłoszenie robót budowanych
• Wymagania dotyczące zgłoszenia robót budowlanych określa art.
30 prawa budowlanego.
• Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektonicznobudowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
• 3)wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
• b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;
• Oznacza to, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych na
obiektach budowanych nie jest wymagane również zgłoszenie,
gdyż moduł fotowoltaiczny, nawet jakby był postawiony w pionie,
nie sięgnie 3m nad dach ( przeciętna wysokość modułu 1,6-2m)
• Jak zwykle są wyjątki:
• Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
wymaga pkt 1 1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust.
1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
• Ten wyjątek nie dotyczy jednak fotowoltaiki, gdyż nie ma jej w
wymienionych punktach(ust. 1 pkt 6, 10 i 13).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 r. Poz. 2448)

35

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
•

•

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) zarządza się,
co następuje:
1. Rozporządzenie określa:

•

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

•

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

•

3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia,
o których mowa w pkt 1 lub 2.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

•
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•

1) powierzchnia użytkowa – sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe
kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu poziomego obiektu
budowlanego;

•

2) powierzchnia zabudowy – powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą
powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji
przedsięwzięcia;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
• § 3. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko:
• 54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
• a) 0,5 ha 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,
• b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;
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