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Wybór działki 

• Wstępna kontrola miejsca inwestycji 
• Należy sprawdzić: 
• Miejsce montażu fotowoltaiki: 
• - ilość modułów jakie maksymalnie można umieścić 
• - warunki gruntowe do montażu konstrukcji, czy nie jest to strefa zalewowa itp.  
• Moc przyłączeniową lub warunki przyłączenia 
• Przewidywane zapotrzebowanie na moc i energię 
• Zrobić bilans potrzeb i produkcji energii elektrycznej. 
•  Przykład: https://eco-doradztwo.eu/wlasciwy-dobor-instalacji-fotowoltaicznej-do-

domu/ 
• trzeba pamiętać że system prosumencki jest tylko dla mikroinstalacji do 50kW 
• Po oszacowaniu wielkości instalacji i jej kosztu można policzyć czas zwrotu 

inwestycji: 
• https://eco-doradztwo.eu/czas-zwrotu-instalacji-fotowoltaicznej/ 
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Wybór działki 

Wybór działki 

Warunki przyłączeniowe w 
zakładzie energetycznym 

Warunki 
zagospodarowania terenu 

lub kopia planu 
zagospodarowania terenu 

Ocena oddziaływania na 
środowisko- decyzja 

środowiskowa 

Sprawdzenie czy 
powierzchnia nadaje się  

na instalację 
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1 krok 
• Sprawdzenie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru, na 
którym ma być zlokalizowane źródło. Plan ten 
musi jednoznacznie informować, że lokalizacja 
danego typu źródła jest dopuszczalna na terenie 
objętym inwestycją. Jeżeli na danym obszarze 
nie ma obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego należy 
doprowadzić do jego sporządzenia lub wystąpić z 
wnioskiem o wydanie decyzji warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu na 
planowaną inwestycję. 
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Wybór działki 
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Ustawa o OZE 

• Ustawa o OZE definiuje małe i mikro instalacje: 
• Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 
50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której 
łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 
50 kW; 

• Mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o 
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 
kW i mniejszej niż 1MW, przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu 
większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której 
łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW 
i mniejsza niż 1MW 
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• Art. 3 ustawy mówi: 
• Podjęcie i wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii wymaga uzyskania koncesji na 
zasadach i warunkach określonych w ustawie 
– Prawo energetyczne, z wyłączeniem 
wytwarzania energii elektrycznej: 

• 1) w mikroinstalacji; 
• 2) w małej instalacji; 
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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: 
 

• 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; 
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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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USTAWA 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 

 • Art. 75. 1. Organem właściwym do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest: 

•  1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku: 
• a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko: 
• – dróg, 
• – linii kolejowych, 
• – napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
• – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, 

substancji chemicznych lub gazu, 
• – sztucznych zbiorników wodnych, 
• b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, 
• c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, 
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- 
karta informacyjna przedsięwzięcia  
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- 
karta informacyjna przedsięwzięcia  
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- 
karta informacyjna przedsięwzięcia  
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- 
karta informacyjna przedsięwzięcia  
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- 
karta informacyjna przedsięwzięcia  
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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) 



USTAWA Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.  

• Warunki przyłączenia do sieci określa USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
• Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami)[14]: 
• Art. 7: 
• 8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie 

następujących zasad: 
• za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci 

przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub 
dystrybucją paliw 

• gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych 
nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem:  

• a) instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie 
wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej 
poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na 
podstawie rzeczywistych nakładów,  

• b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty; 
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Przyłączenie do sieci fotowoltaiki 

• Przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła do sieci o 
napięciu powyżej 1 kV niezbędne jest uzyskanie kopii Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru, na którym ma być zlokalizowane 
źródło. Plan ten musi jednoznacznie informować, że lokalizacja danego typu 
źródła jest dopuszczalna na terenie objętym inwestycją. Jeżeli na danym 
obszarze nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego należy doprowadzić do jego sporządzenia lub wystąpić z 
wnioskiem o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
na planowaną inwestycję. 

• Krok 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami 
• W przypadku przyłączenia źródła energii elektrycznej należy wypełnić druk 

„Wniosku o określenie warunków przyłączenia W-3” oraz odpowiedni do 
rodzaju źródła załącznik (dla fotowoltaiki załącznik C).  

• dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry 
techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, 
instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru 
(Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników 
DC/AC, 
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• Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

• 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, 
obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci 
należące do wnioskodawcy, 
 

• 2. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie 
przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci.  
Dodatkowo dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV: 

• 3.planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji 
elektroenergetycznej źródła oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło, 

• 4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku 
takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości 
określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny 
potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną 
inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty te 
powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
(przez organ wydający lub notarialnie). 

• Wnioskodawca wnosi zaliczkę (nie dotyczy źródeł przyłączanych do sieci o napięciu poniżej 1 kV) na 
poczet opłaty za przyłączenie 

• Zaliczkę wylicza się zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, tj. 30 zł brutto za każdy kilowat mocy 
przyłączeniowej określonej we wniosku, nie więcej jednak niż wysokość przewidywanej opłaty za 
przyłączenie do sieci i nie wyższą niż 3 000 000 zł. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu czternastu dni od 
dnia złożenia Wniosku. Niewpłacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem Wniosku 
bez rozpatrzenia. 
 

09.05.2022 
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• Krok 2. Określenie warunków przyłączenia 
• Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany 

projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. 
Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe 
informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają 
zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin 
przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz 
odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów. 

•  W przypadku przyłączenia źródła o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, wydanie 
warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu 
przyłączanego źródła na system elektroenergetyczny. 

• Jeżeli w trakcie analizy możliwości przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej 
brak jest warunków technicznych lub ekonomicznych przyłączenia z wnioskowaną mocą 
do sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. powiadomi Wnioskodawcę o wielkości 
dostępnej mocy przyłączeniowej. Wnioskodawca w okresie 30 dni od otrzymania 
powiadomienia powinien przedstawić swoje stanowisko w zakresie akceptacji lub nie 
zmniejszenia mocy. 

• Wydane przez PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia dostarczenia i 
w tym okresie odbiorca ma prawo zawrzeć umowę o przyłączenie w oparciu o aktualny projekt 
umowy o przyłączenie. PGE Dystrybucja S.A. proponuje zawarcie umowy o przyłączenie w 
momencie podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji źródła z wyprzedzeniem pozwalającym na 
zrealizowanie przyłączenia. 
 

09.05.2022 
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• Krok. 3 Realizacja przyłączenia 
 

• Realizacja przyłączenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy o przyłączenie. 
• Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje: 
• - odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A., 
• - po stronie wytwórcy po wybudowaniu źródła: 
• - odnawialnego o mocy zainstalowanej nie mniejszej, niż 1000 kW i pozostałych źródeł (niezależnie od mocy), 

wytwórca składa „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, 
• - odnawialnego o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 1000 kW, wytwórca składa 

„Oświadczenie o wykonaniu małej instalacji”. 
• Druki te podpisuje Wytwórca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym źródle, potwierdzając tym samy 

 
• Krok 4. Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej ze 

źródła. 
• Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w źródle wytwórczym do sieci PGE Dystrybucja S.A. warunkiem 

koniecznym jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki oraz zainstalowanie, na własny koszt, układu pomiarowego na źródle wytwórczym. Szczegółowe informacje 
dotyczące uzyskania koncesji zamieszczone są na stronie internetowej URE. 

• Następnie, po realizacji procesu inwestycyjnego, należy zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży z kupującą energię elektryczną Spółką 
Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej”, o którym mowa w pkt. "Realizacja przyłączenia." Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w 
PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę 
świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów. 

  
• Krok 5. Rozpoczęcie wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. 
• Po zawarciu umów, o których mowa powyżej, przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej i wprowadzania do sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., niezbędny jest odbiór i oplombowanie przez PGE Dystrybucja S.A. układów pomiarowo-
rozliczeniowych będących własnością Wytwórcy. 

• Po zakończeniu całej procedury Wytwórca może wprowadzać do sieci PGE Dystrybucja S.A. energię elektryczna wytworzoną 
w źródle. 

      

09.05.2022 
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Wybór wielkości instalacji 

Instalacja PV 

Mikro do 50kW Mała do 1MW Pozostałe pow. 1MW 

Sprawdzenie czy 
powierzchnia nadaje 

się  na instalację 

09.05.2022 
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Mała instalacja energii odnawialnej do 1MW 
 

• Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji: 
• Wniosek zawiera: 
• 1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe; 
• 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy; 
• 3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze; 
• 4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu – w 

przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę; 
• 5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych 

instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania; 
• 6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu. 
• 2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dołącza się 

oświadczenia wytwórcy o: 
• 1) niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 
• 2) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, o następującej treści: 
• „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że: 
• 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są 

kompletne i zgodne z prawdą; 
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• 2) znane mi są warunki wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w 
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii i spełniam warunki określone w art. 9 ust. 1 
pkt 1–3 tej ustawy.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

• 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają: 
• 1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i 

datę złożenia oświadczenia; 
• 2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji 

wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 
funkcji. 

27 

Mała instalacja energii odnawialnej do 1MW 
 



• Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych 
instalacji jest obowiązany: 

• 1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: 
• a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność 

gospodarcza w zakresie małych instalacji, 
• b) małej instalacji; 
• 2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 
• 3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym 

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w 
szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach 
sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi 
prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych 
instalacji; 

• 4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej 
instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub 
biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano 
substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub 
biopłynami zwiększające ich wartość opałową; 
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• 5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: 
• a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii w małej instalacji, 
• b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o 

którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z 
odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do 
sieci dystrybucyjnej,  

• c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej 
instalacji oraz rodzaju tych paliw,  

• d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;  
• 6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia 
po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji;  
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• 7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne 
zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 30 
dni od dnia zakończenia kwartału; 

• 8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 
6, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii 
elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po 
modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej 
modernizacji. 

• 2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 
7, biorąc pod uwagę zakres danych wskazanych w ust. 1 pkt 5 oraz 
konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

• Ze względu na powyższe wymagania ( pkt 5 a ) małe instalacje 
muszą być wyposażone w legalizowany licznik energii elektrycznej 
wyprodukowanej z OZE. 
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Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii  

• 1 Krok: 
• PROMESA KONCESJI/PROMESA ZMIANY KONCESJI 
• Promesa stanowi   swego   rodzaju   przyrzeczenie   udzielenia bądź  

zmiany koncesji. W okresie ważności promesy nie można odmówić 
udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie albo jej 
zmiany, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany  we  
wniosku  o  wydanie  promesy  (art.43  ust.  4  ustawy -Prawo  
energetyczne).W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie 
może on być krótszy niż 6miesięcy (art.43 ust. 3 ustawy –Prawo 
energetyczne).Pomimo tego, że prawodawca nie  określił  górnej  
granicy  ważności  promesy,  to  biorąc  pod  uwagę  funkcję  tego 
dokumentu, w praktyce wydawany jest ona na przewidywany okres 
realizacji inwestycji 

• Promesa nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym 
wymagane jest posiadanie koncesji. Nie można zatem na podstawie promesy 
wykonywać działalności koncesjonowanej. 
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WARUNKI, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ 
WNIOSKODDAWCA 

• Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie koncesji musi spełniać przesłanki do 
jej uzyskania określone w art. 33 ust. 1 ustawy -Prawo energetyczne. Zgodnie z tym 
przepisem Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

• 1)ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) -strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze 
Gospodarczym lub Turcji; 

• 2)dysponuje  środkami  finansowymi  w  wielkości  gwarantującej  prawidłowe 
wykonywanie  działalności  bądź  jest  w  stanie  udokumentować  możliwość  ich 
pozyskania; 

• 3)ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
działalności;4)zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o 
których mowa w art. 54 ustawy -Prawo energetyczne; 

• 5)uzyskał  decyzję  o  warunkach zabudowy   i   zagospodarowania   terenu (jeżeli 
wnioskodawca zgodnie z odrębnymi przepisami był zobowiązany do uzyskania takiej 
decyzji)albo decyzję o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  w  zakresie  budowy  obiektu 
energetyki  jądrowej,  o której  mowa  w  ustawie  z dnia   29   czerwca   2011   r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących[4]; 

• 6)nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu podatkowego lub organu kontroli państwowej 
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OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE 
KONCESJI 

• Zgodnie  z  art.33  ust.3  ustawy -Prawo  energetyczne,  nie może być wydana koncesja 
wnioskodawcy: 

• 1)który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 
• 2)któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn 

wymienionych w art. 41 ust. 3 ustawy–Prawo energetyczne lub którego w ciągu ostatnich 3 lat 
wykreślono z rejestru działalności regulowanej z  przyczyny wydania decyzji o zakazie 
wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem, ze względu na:  

• a)złożenie  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  wymaganych  prawem  do wykonywania tej 
działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub 

• b)nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w 
wyznaczonym przez organ terminie, lub  

• c)rażące  naruszenie  warunków  wymaganych  prawem  do  wykonywania  tej działalności; 
• 3)skazanemu  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe 

mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą; 
• 4)który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług; 
• 5)jeżeli  inny  podmiot  posiadający  wobec  niego  znaczący  wpływ lub  sprawujący nad nim 

kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit.  a,  b,  e  i  f 
ustawy  zdnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[5],zwanej  dalej „ustawą o 
rachunkowości”,został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo  lub  
przestępstwo  skarbowe  mające  związek  z  przedmiotem działalności gospodarczej określonej 
ustawą. 
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PRZYGOTOWANIE WNIOSKU  
• Wniosek o udzielenie koncesji(lub odpowiednio promesy koncesji bądź promesy zmiany  

koncesji-patrz  art.  43  ust.  5  ustawy -Prawo  energetyczne)  powinien zawierać w 
szczególności (art. 35 ust. 1 ustawy -Prawo energetyczne): 

• 1)oznaczenie  wnioskodawcy,  jego  siedziby,  siedziby  oddziału  na  terytorium  RP lub 
miejsca zamieszkania oraz ich adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do 
dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy –również ich imiona i 
nazwiska oraz adresy do korespondencji; 

• 2)określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana 
koncesja (promesa koncesji bądź promesa zmiany koncesji); 

• 3)informacje  o  dotychczasowej  działalności  wnioskodawcy,  w  tym  sprawozdania 
finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą; 

• 4)określenie czasu, na jaki koncesja (promesa koncesji bądź promesa zmiany koncesji) 
ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności; Koncesji udziela 
się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że 
przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy (art. 36 ustawy –Prawo 
energetyczne). Promesy koncesji udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 6 miesięcy 
(art. 43 ust. 3 ustawy –Prawo energetyczne). 

• 5)określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję (promesę 
koncesji bądź promesę zmiany   koncesji),  w  celu  zapewnienia  prawidłowego 
wykonywania działalności objętej wnioskiem; 

• 6)numer     w     rejestrze     przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym, o ile 
przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 
członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej,  państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

34 



ADRESAT WNIOSKU 

• Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji (promesy 
koncesji bądź promesy zmiany koncesji) należy przesłać do 
właściwego miejscowo -według siedziby Wnioskodawcy -
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, z 
wyjątkiem wniosku dotyczącego instalacji odnawialnego  
źródła energii, bądź  instalacji  OZE  stanowiącej  CHP 
wykorzystujących w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej: 

•  a)biomasę albo biomasę z innymi paliwami, 
•  b)biopłyny z innymi paliwami, c)biogaz z innymi paliwami, 
• d)biogaz rolniczy z innymi paliwami, 
• który należy przesłać na adres: Urząd Regulacji 

Energetyki,Departament Źródeł Odnawialnych, 
• Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa (Budynek A). 
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CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA 

 • Czas  trwania  postępowania koncesyjnego  związany  jest  przede  
wszystkim z kompletnością  złożonego  wniosku oraz aktywnością  strony  
w  uzupełnianiu niezbędnych  dokumentów,  a  także  z koniecznością  
uzyskania  opinii  właściwego miejscowo zarządu województwa. Zgodnie 
bowiem z art.23  ust.  3ustawy -Prawo energetyczne, w sprawach  o  
udzielanie  i  cofanie  koncesji  (promesy  koncesji bądź promesy zmiany   
koncesji),  niezbędna  jest  opinia  właściwego  miejscowo  zarządu 
województwa. Wystąpienie o opinię jest ustawowym obowiązkiem Prezesa 
URE,  

• Jeżeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki lub został uzupełniony 
zgodnie z wezwaniem, a zarząd województwa wyda opinię lub nie wyda jej w 
oznaczonym ustawowo terminie (14 dni) -sprawa zostaje rozpatrzona w terminie 
przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego:  

• Załatwienie  sprawy  wymagającej  postępowania  wyjaśniającego  powinno 
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej -
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  

• należy jednak pamiętać, że do terminów załatwienia sprawy, zgodnie z art. 35 § 5 
Kodeksu nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 
dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zatem niezastosowanie się do 
wezwania w wyznaczonym terminie, może spowodować nie załatwienie sprawy w 
terminie przewidzianym w przepisach prawa. 36 



OPŁATY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM KONCESJI 
(PROMESY KONCESJI BĄDŹ PROMESY ZMIANY 

KONCESJI) 
• za przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę koncesji bądź 

promesę zmiany koncesji) -98 zł 
• za wydanie zezwolenia (koncesji) -616 zł 
• opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku 

pełnomocnictwa/prokury udzielonego w ramach danego 
postępowania administracyjnego  
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Dokumenty do wniosku : 
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ZMIANA ORAZ PRZEDŁUŻENIE KONCESJI (PROMESY 
KONCESJI BĄDŹ PROMESY ZMIANY KONCESJI 

• Zmiany   koncesji   (promesy   koncesji bądź  promesy 
zmiany koncesji)  można  co  do  zasady  podzielić na   dwa   
rodzaje,  tzn.  dotyczące  sytuacji formalnoprawnej 
koncesjonariusza (np. zmiana nazwy, zmiana adresu siedziby, 
zmiana wspólnika  spółki,  itp.)  oraz dotyczące  zmiany  
zakresu  działalności,  co  wiąże  się z możliwościami  
technicznymi,  jakimi  dysponuje  koncesjonariusz  (np.  
zamiar rozszerzenia/zawężenia zakresu koncesji lub promesy 
koncesji bądź promesy zmiany koncesji). 

• Należy pamiętać, że zgodnie z art. 37 ust. 2c ustawy –Prawo 
energetyczne, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 
37 ust. 1 pkt 1 i 7 tej ustawy(tj. oznaczenia podmiotu, jego siedziby 
lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu, numeru w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorstwo 
energetyczne jest obowiązane złożyć wniosek o zmianę koncesji 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian 
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Wniosek o przedłużenie ważności koncesji  

• Wniosek o przedłużenie ważności koncesji Przedsiębiorca powinien złożyć, 
zgodnie zart.39  ustawy -Prawo  energetyczne, nie później niż na 18 
miesięcy przed jej wygaśnięciem 

• W przypadku kiedy Przedsiębiorca nie złoży wniosku o przedłużenie 
ważności koncesji przed upływem ww. 18 miesięcy przed wygaśnięciem 
koncesji, a jego zamiarem jest dalsze  prowadzenie działalności objętej 
koncesją powinien złożyć wniosek o ponowne udzielenie koncesji. Należy 
przy tym pamiętać, iż wniosek taki powinien być złożony w terminie 
pozwalającym na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie 
udzielenia nowej koncesji przed upływem ważności poprzedniej koncesji, 
zgodnie z terminami określonymi  w  ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r. 
-Kodeks  postępowania administracyjnego[7], zwanej dalej „Kodeksem 
postępowania administracyjnego” lub „Kodeksem”. Zarówno  w  
przypadku  złożenia  wniosku  o  przedłużenie  koncesji,  jak i  wniosku  o  
ponowne  udzielenie  koncesji,  do wniosku  należy  dołączyć  dokumenty 
wymagane przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.  
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Projekt instalacji fotowoltaicznej 
 

• Zakres projektu budowalnego reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 

• Należy zwrócić uwagę na to czy jest wymagany projekt konstrukcyjny lub 
opinia projektanta konstruktora w kwestii posadowienia modułów. 

• Pominąć to można tylko w przypadku montażu na gruncie, który jest na 
tyle zwarty i solidny, że nie budzi to żadnych wątpliwości. W praktyce 
opinie może dać konstruktor budynku i czasem jest to już w projekcie 
zapisane, że na dachu lub innym miejscu przewidywany ( lub 
dopuszczalny) jest montaż instalacji fotowoltaicznej. 

• W każdym innym przypadku  projekt lub opinia konstrukcyjna jest 
konieczna. 

• W przypadku gdyby była potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę będzie 
potrzebna mapa do celów projektowych. W pozostałych przypadkach 
powinna wystarczyć mapa do celów opiniodawczych, ale co urząd to inne 
wymagania zatem przed projektem lepiej zapytać w lokalnym starostwie 
powiatowym. 
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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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• 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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• 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.  
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Zgłoszenie robót budowanych 
 

• Wymagania dotyczące zgłoszenia robót budowlanych określa art. 
30 prawa budowlanego. 

• Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej 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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