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Wstęp
Energia odnawialna systematycznie
powiększa swój udział w rynku energetycznym. Coraz bardziej popularne
stają się inwestycje przede wszystkim
w farmy wiatrowe i biogaz. W części
krajów panuje prawdziwy boom na
wiatraki. Lecąc samolotem np. nad
Niemcami można zobaczyć liczne farmy
wiatrowe, które powstały w tym kraju
w niewiarygodnie szybkim tempie.
Niemcy należą do europejskiej czołówki
pod względem wykorzystania energii
wiatrowej. Liderem jest Dania, która
aż 19% energii generuje z elektrowni
wiatrowych, za nią plasują się Hiszpania
i Portugalia (11%), po nich Niemcy
i Irlandia (7%).
Polska jest daleko w tyle za tą grupą.
Jedynie Mniej niż 1,5% energii w naszym kraju jest produkowane z wiatru.
Wprawdzie w ciągu ostatnich czterech
lat ilość wykorzystywanej energii wiatrowej wzrosła pięciokrotnie, jednak
obliczenia dotyczą bardzo niskiej bazy
wyjściowej (z 83MW na 473MW). Polska ma sporo do nadrobienia w stosunku do liderów. Co więcej musi podjąć
to wyzwanie, ponieważ jest zobowiązana do spełnienia wymogów Unii
Europejskiej. Do końca przyszłego roku
7,5% energii w Polsce powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, do roku
2020 ma to być aż 20%. Tymczasem
obecnie ponad 90% energii pochodzi

ze spalania węgla. Oznacza to,
że Polska musi w dużym stopniu zmienić system pozyskiwania energii.

przeszkody, zwłaszcza te związane
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń
na budowę.

Z pewnością będzie to trudne, ale
realne. Ostatnio zainteresowanie inwestycjami w energię wiatrową w naszym
kraju znacznie wzrosło.

Bariery prawne i administracyjne, mimo
że niewątpliwie mogą być problemem
dla inwestorów, nie powinny przesłonić
potencjalnych korzyści z inwestycji.
Turbina wiatrowa daje stały zysk oparty
o wzrastający popyt na energię elektryczną.

Niniejszy raport pokazuje pełen obraz
polskiego rynku energii wiatrowej.
Wskazuje kluczowych inwestorów
i analizuje ich pozycję rynkową.
Omawia przeszkody i bariery prawne,
które mogą stanąć na drodze rozwoju
energetyki wiatrowej.

Polska jest uznawana przez międzynarodowych inwestorów za bardzo
obiecujący rynek pod kątem inwestycji
w energetykę odnawialną, w tym głównie wiatrową.

Z raportu wynika, że wszystkie spośród
przebadanych przez SMG/KRC 42 firm
planują budowę elektrowni wiatrowych. W ciągu najbliższych dwóch lat
mają one podwoić ilość wytwarzanej
energii wiatrowej.

Nasze władze na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym powinny zrobić
wszystko, co w ich mocy, aby zachęcić
do wytwarzania jak największych ilości
energii wiatrowej.

Potencjalni inwestorzy nie powinni natrafić na przeszkody nie do pokonania,
głównie dzięki przychylnemu nastawieniu Ministerstwa Ochrony Środowiska
i Ministerstwa Gospodarki. Jednak
nie oznacza to, że cały proces będzie
przebiegał bez zakłóceń i problemów.
W Polsce nadal istnieje spora liczba
barier, które rząd mógłby zlikwidować.
W tej chwili inwestorzy mogą jedynie
korzystać z usług doświadczonych
doradców, którzy pomogą im pokonać

Przy Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej
pracuje aktywnie siedem grup roboczych. Wśród nich Grupa ds. Ochrony
Środowiska i Energii (Clean Technologies Policy Group), która regularnie
spotyka się z wyższymi przedstawicielami rządu, dyskutując na temat problemów, jakie dotykają firmy z sektora
energetycznego i ochrony środowiska.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę
odwiedzić stronę internetową Izby:
www.bpcc.org.pl.

Michael Dembinski
Head of Policy
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
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Nota
metodologiczna
Cel badania
Celem niniejszego badania było uzyskanie wiedzy na temat
rodzaju inwestycji związanych z energetyką wiatrową,
planowanych w Polsce w latach 2009-2011 oraz określenie
rodzaju i zakresu trudności związanych z rozpoczęciem tego
rodzaju inwestycji.
Próba
Badanie przeprowadzone zostało na próbie 42 firm z branży
energii odnawialnej. Zrealizowane zostało na maksymalnie
osiągalnej próbie firm z tej branży. W celu zmaksymalizowania liczby firm biorących udział w badaniu podjęte zostały
wszelkie możliwe techniki rekrutacyjne. Uzyskana próba jest
wyczerpująca w zastanych warunkach.
Metoda
Badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów telefonicznych (CATI), z osobami odpowiedzialnymi w firmie za
podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Wnioski
Firmy, które wzięły udział w badaniu w zdecydowanej większości (92,9%) zadeklarowały, iż w perspektywie najbliższych
3 lat zamierzają zainwestować w energetykę wiatrową.
W ramach planowanych inwestycji firmy najczęściej zamierzają podejmować dwa rodzaje działań:
n Przygotować własny projekt i budowę farmy wiatrowej
(92,3%);
n Zastosować przyłączenie do sieci (82,1%).
n W przypadku inwestycji opartych na przygotowaniu własnego projektu najczęściej deklarowana moc planowanych
inwestycji to inwestycje o mocy z zakresu od ponad 50 do
100 MW. W przypadku inwestycji opartych na przyłączeniu do sieci – najczęściej planowane są inwestycje o mocy
ponad 100 MW.
Firmy najczęściej zamierzają inwestować w województwie
zachodniopomorskim (51% badanych firm) oraz pomorskim
(33%) i dolnośląskim (36%).
Najmniejsze zainteresowanie inwestorów dotyczy województw: świętokrzyskiego i małopolskiego (około 13% firm
w każdym z województw).
Największy udział w finansowaniu inwestycji związanej
z energetyką wiatrową ma kapitał własny firmy (45%), najmniejszy – środki unijne i krajowe bezzwrotne (16%).
Firmy zamierzające inwestować w energetykę wiatrową
najczęściej narzekają na trudności związane z otrzymaniem
warunków technicznych przyłączenia do sieci (ten element
jako trudny określa blisko 74% firm planujących inwestycje).
Istotne trudności, mające wpływ na rozpoczęcie inwestycji,
to również problemy natury finansowej i prawnej – niestabilny kurs euro, problemy związane z finansowaniem inwestycji
oraz zmiana prawa energetycznego – te kwestie jako trudne
określa ponad połowa inwestorów.
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Boom na wiatraki
Zamiar inwestowania w energetykę wiatrową
w ciągu najbliższych 3 lat,
czyli na przestrzeni lat 2009-2011
podstawa: wszystkie badane firmy; (N=42)
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Zdecydowana większość badanych deklaruje chęć inwestycji w energetykę wiatrową. Pozostała część nie tyle sprzeciwia
się takim rozwiązaniom, ile jeszcze nie podjęła wiążącej decyzji.

W najbliższym czasie planujemy inwestycję w województwie pomorskim.
Chodzi o farmy wiatrowe o mocy około 50 MW. Inwestycja będzie bardzo
kosztowna – średnia cena farmy pod
klucz wynosi około 1,3 mln euro za
MW mocy zainstalowanej. Na projekt
wyłożyliśmy własne pieniądze, urządzenia będziemy kupować za bankowy kredyt. Unia nam nie pomaga.

Sławomir Gościniak
DIPOL s.c.

Od pomysłu do realizacji inwestycji
w energetykę wiatrową upływa zwykle od czterech do pięciu lat. Proces
opóźnia najpierw gehenna z brakiem
planu zagospodarowania dla terenu,

gdzie ma powstać inwestycja – co
jest w Polsce normą. Opóźniają ją
też bariery prawne. Na przykład brak
jednoznacznych przepisów odnośnie
koniecznej modernizacji infrastruktury
sieciowej.
Inwestować w energię z wiatru
naprawdę jednak warto. Bo, mimo
sporych trudności na etapie inwestycyjnym, farmy są bardzo łatwe
w eksploatacji i dają stosunkowo
wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

 BSJP in alliance with Taylor Wessing – Raport: Inwestycje związane z energetyką wiatrową, lipiec 2009

Rodzaje inwestycji
Rodzaje inwestycji w energetyce wiatrowej,
jakie firma zamierza realizować w latach 2009-2011
podstawa: firmy, które zamierzają w latach 2009-2011
inwestować w energetykę wiatrową; (N=39)
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Przeprowadzenie całkowicie własnego i indywidualnego projektu i budowa własnej farmy wiatrowej leży w planach zdecydowanej większości badanych, i to nawet przy świadomości trudności prawnych i barier administracyjnych, które firmy
będą musiały na tej drodze pokonać.

Na dziś Windbud ma ponad 70
inwestycji bieżących i zrealizowanych.
W budowie jest m.in. 17 instalacji
wiatrowych o mocy 2MW, kończymy
też realizację farmy wiatrowej Janikowo, która będzie mogła osiągnąć
nawet 60 megawatów mocy. Jesteśmy
deweloperem z prawdziwego zdarzenia. Zaczynamy od doradztwa gminom
w wyborze terenu, potem podejmujemy z nimi współpracę w zakresie zmiany zagospodarowania terenu, raportów
środowiskowych i budowy instalacji.

Janusz Radzikowski
pełnomocnik zarządu
do spraw energii wiatrowej
Windbud sp. z o.o

Dziś na postawienie elektrowni wiatrowej potrzeba co najmniej trzech
lat. Najgorzej jednak, że nowe Prawo
energetyczne – które 12 maja zatwierdził rząd – wcale nie pomoże. A wręcz
zaszkodzi, szczególnie mniejszym
inwestorom – pojawiają się nawet
opinie, że te przepisy zostały napisane
pod wpływem lobbingu największych
energetycznych koncernów.

Rządowy projekt nowelizacji prawa
energetycznego proponuje zaliczkę na
poczet opłaty przyłączeniowej. Największe wątpliwości budzi wysokość
tej zaliczki – 30 tys. zł za każdy 1 MW
mocy przyłączeniowej. W praktyce wygląda to tak, że jak firma się decyduje
na inwestycję w 30‑megawatową elektrownię wiatrową musi natychmiast
zamrozić 900 tysięcy złotych. A jak jej
się nie uda dokończyć inwestycji, to
te pieniądze traci. Rozumiem, że rząd
chce ograniczyć działania spekulacyjne
przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Wykluczyć
z rynku takich, którzy rezerwują je, ale
nie budują. Ale w ten sposób – jeśli
te przepisy wejdą w życie – wylejemy
dziecko z kąpielą. Mniejszych inwestorów polskich, bez wsparcia spółek
matek z zagranicy, nie stać na takie
zabezpieczenia.
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Pomorze i Dolny Śląsk
enklawą farm wiatrowych
Województwa,
w jakich firmy zamierzają
inwestować
w energetykę wiatrową
podstawa:
firmy, które zamierzają
w latach 2009-2011 inwestować
w energetykę wiatrową;
N=39
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Największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. W pozostałych
województwach zainteresowanie rozkłada się proporcjonalnie. Nie wydaje się, by jakiekolwiek z województw zostało uznane za jednoznacznie nieatrakcyjne inwestycyjnie.

Miejsce instalacji elektrowni wiatrowej
determinują przede wszystkim warunki
meteorologiczne panujące na danym
terenie. Z przeprowadzonych badań
wynika, że tereny uprzywilejowane pod
względem wietrzności to: wybrzeże
Morza Bałtyckiego, w szczególności
jego środkowa, najbardziej wysunięta
na północ część od Koszalina po Hel
i wyspę Uznam (wiatr 5-6 m/s); Suwalszczyzna (4,5-5 m/s); prawie cała nizinna część Polski, Mazowsze i środkowa
część Wielkopolski (4-5 m/s); Beskid
Śląski i Żywiecki, Podgórze Dynowskie
i Bieszczady (4-4,5 m/s).

Piotr Hiszpański
Ventus Energia

Jeśli chodzi o zasoby energii wiatru dla
przykładowego regionu województwa mazowieckiego to z dokumentu
„Program możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii dla Woje-

wództwa Mazowieckiego” wynika, iż
około 50 proc. terenu województwa
posiada potencjał energetyczny wiatru
na poziomie 1250 kWh/rok/m2.
Ventus Energia to firma stworzona
z myślą o produkcji i sprzedaży turbin
wiatrowych o mocach do 10 KW na
terenie całego kraju tak dla potrzeb
klientów indywidualnych, jak i firm oraz
małych zespołów elektrowni wiatrowych potocznie nazywanych „farmami
wiatrowymi”. Małe elektrownie wiatrowe chcemy tworzyć z myślą o właścicielach: domów jednorodzinnych i letniskowych, małych firm produkcyjnych
i zakładów usługowych, gospodarstw
rolnych, małych hoteli i pensjonatów
oraz podmiotach zarządzających obiektami użyteczności publicznej.
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Elektrownie dużej mocy
na Pomorzu i Dolnym Śląsku
Moc planowanych inwestycji
w poszczególnych województwach
podstawa: firmy, które zamierzają w latach 2009-2011
inwestować w energetykę wiatrową; N=39

Liczba firm zamierzających inwestować w poszczególnych województwach
w inwestycje o określonej mocy.
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Województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie wybijają się natomiast jako te, w których najwięcej firm podejmie się inwestycji
o wysokiej mocy, chociaż stosunkowo dużo – aż czterech inwestorów – deklaruje również zaangażowanie środków w inwestycję
o najwyższej mocy (200 i więcej MW) w województwie pomorskim.
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Finansowanie inwestycji
Źródła finansowania inwestycji w energetykę wiatrową,
z jakich firma zamierza skorzystać
podstawa: firmy, które zamierzają w latach 2009-2011
inwestować w energetykę wiatrową; N=39
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Kapitał własny ma stanowić w opinii badanych firm niemal połowę planowanej inwestycji. Niski udział dotacji unijnych i bezzwrotnych środków krajowych wskazuje na to, że rozwiązania prawne przyznawania takich środków nadal są w naszym kraju
problematyczne i nie do końca przejrzyste.

Christian Schnell
BSJP
in alliance
with Taylor Wessing

System finansowania budowy elektrowni wiatrowych przez polskie
banki opiera się na istnieniu celowych
funduszy pozabudżetowych ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które
są zasilane przez opłaty uiszczane
przez podmioty korzystające ze środowiska. Fundusze stanowią jednostki, do
których zadań należy finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
Polskie banki bardzo często udzielają
kredytów na finansowanie proekologicznych inwestycji przy współpracy
z tymi funduszami. W takim przypadku
fundusz udostępnia środki na wskazane przez siebie przedsięwzięcia oraz
określa wysokość i warunki udzielenia
kredytu. Bank dokonuje oceny inwestycji pod względem prawnym, ekonomicznym oraz możliwości osiągnięcia
efektów ekologicznych.

Podstawą rozpoczęcia współpracy
z inwestorem jest podpisanie przez
inwestora i bank „Mandatu”, w którym
bank przyjmuje zlecenie na zasadach
wyłączności zorganizowania z należytą
starannością finansowania, przy współudziale funduszy. Warunkiem uzyskania kredytu jest gwarancja uzyskania
odpowiedniego efektu ekologicznego
oraz sprawny przebieg procesu zwrotu
nakładów kapitałowych.
Banki w swojej ofercie posiadają
również produkty obejmujące zakup
i montaż wszystkich urządzeń związanych z ochroną środowiska. Kredyty
udzielane są w porozumieniu z dystrybutorami urządzeń.
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Finansowanie inwestycji cd.
Udział poszczególnych źródeł w finansowaniu inwestycji
(średnie wartości procentowe)
podstawa: firmy, które zamierzają w latach 2009-2011
inwestować w energetykę wiatrową; N=39
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Firmy w zdecydowanej większości zamierzają polegać w planowanych inwestycjach na kapitale własnym. Z tym większą uwagą przyglądają się wprowadzanym rozwiązaniom prawnym, szacują trudności i ryzyko.
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Moc planowanych inwestycji
Moc inwestycji
w ramach planowanych
projektów

liczba firm

podstawa: firmy, które zamierzają
w latach 2009-2011
inwestować w energetykę wiatrową;
N=39
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W miarę dostosowywania polskiego
prawa do dyrektyw Komisji Europejskiej,
zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce znacznie wrośnie – z poziomu 5,8 TWh w 2007 roku do 10,8
TWh przewidywanych w roku 2010, co
stanowi odpowiednio 5,1 proc. i 10,4
proc. całej energii dostarczanej odbiorcom końcowym. Jednocześnie plany
rządowe na 2010 rok zakładają zainstalowanie około 1000 MW w energetyce wiatrowej oraz 2,7 proc. udziału
w mocach wytwórczych kraju. Oznacza
to, iż w latach 2007-2010 potrzebny
jest przyrost mocy na poziomie około
800 MW, a tym samym przyłączanie
ok. 200 MW rocznie.

Andrzej Modzelewski
dyrektor
ds. rozwoju przedsiębiorstwa
RWE Polska

Chcemy znacznie przyczynić się do zaspokojenia potrzeb rynku. Dlatego też
do 2015 roku planujemy wybudować
w Polsce 300 MW energii z tego źródła.
Mamy umownie zagwarantowaną
możliwość realizacji projektów energii
wiatrowej o łącznej mocy 730 MW. Ich
sfinalizowanie uzależniamy od oceny
ekonomicznej i możliwości podłączenia
do sieci przesyłowej.

firmy
planujące
nabycie
i rozwinięcie
projektu

firmy
planujące przyłączenie
do sieci

Celem grupy RWE jest oddanie do użytku lub rozpoczęcie budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 4,5 tys. MW do
2012 roku w Europie. Żeby to osiągnąć,
będziemy przeznaczać na inwestycje
przynajmniej miliard euro rocznie. Polska jest dla RWE jednym z najważniejszych rynków. W porównaniu z innymi
krajami Europy Środkowo-Wschodniej
ma najlepsze warunki wietrzne do
instalowania turbin wiatrowych.
W połowie kwietnia 2009 zainstalowaliśmy pierwsze turbiny na terenie gmin
Suwałki i Jeleniewo. Park Wiatrowy
Suwałki w województwie podlaskim
docelowo będzie się składać z 18 turbin
wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW.
Po podłączeniu do sieci, turbiny będą
wytwarzać łącznie 80 mln kWh energii
elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej około 40 tys.
gospodarstw domowych, o średnim
statystycznym zużyciu 2000 kWh.
Inwestycja zostanie oddana do użytku
jesienią 2009 roku.
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Walka z wiatrakami
Stopień trudności dotyczących różnych kwestii
związanych z rozpoczęciem
inwestycji w energetykę wiatrową

trudny
średni
łatwy

podstawa: wszystkie badane firmy; N=42

trudno powiedzieć

100%
80%
60%
40%
20%
0%
problem z pomiarem
wiatru i ocena zasobów

problemy z uzyskaniem tytułu
prawnego terenu (dzierżawa)

problem z uzyskaniem
pozwolenia na budowę

nieprzewidywalna cena
sprzedaży energii

nieprzewidywalna cena
sprzedaży certyfikatów

problem z uchwaleniem planu
zagospodarowania przestrzennego

problemy z uzyskaniem decyzji
o oddziaływaniu na środowisko

zmiana prawa energetycznego w kierunku
udzielenia warunków przyłączenia
technicznego dopiero po uchwaleniu planu
zagospodarowania przestrzennego

zmiana prawa energetycznego w kierunku
obowiązku zapłaty zaliczek na uzyskanie
warunków technicznych przyłączenia

problemy z finansowaniem inwestycji

niestabilny kurs EURO
przy zakupie urządzeń

otrzymanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci

Najwięcej obaw inwestorzy łączą z otrzymaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci. Również planowany kierunek
reformy prawa energetycznego, który w zamyśle ma posłużyć usprawnieniu realizowania inwestycji, budzi obawę części inwestorów. Żadna trudność nie została jednak przez inwestorów uznana za skrajnie odstręczającą.

W tej chwili w Polsce można odnieść
wrażenie, że zaniedbano rynek energii
wiatrowej. Instalacja farm wiatrowych
związana jest z bardzo długim czasem
zatwierdzania dokumentacji. Do tego
dochodzi kompletny bałagan spowodowany przez administrację centralną
poprzez ciągłe zmiany w legislacji
i związana z tym niestabilność procedur
i tym samym procesu inwestycyjnego.

Adam Śmiarowski
Energetyka Polska

Na przeszkodzie inwestorom stoi też
tworzenie ad hoc nieuzasadnionych
merytorycznie i niepodlegających
społecznej i fachowej konsultacji arbitralnych stref Natura 2000 oraz słaba
infrastruktura elektroenergetyczna.
Najśmieszniejsze jest jednak to, że
wciąż nie dorobiliśmy się definicji
sensownej farmy. W prawodawstwie

polskim nie ma nawet jasno sprecyzowanej definicji turbiny wiatrowej
i często odnosimy się po prostu do
prawa budowlanego, z czego wynika
mnóstwo komicznych sytuacji.
Do tego dochodzi jeszcze pewien
problem z UE, która ma pomagać sektorowi. W Polsce taka pomoc powinna
się szczególnie koncentrować wokół
farm morskich, gdzie koszt inwestycji
jest znacznie większy niż lądowych,
a ceny energii analogiczne. Inaczej jest
w starych krajach UE, gdzie stosuje się
wyższe taryfy dla energii wyprodukowanej w morskich farmach. Powoduje
to sytuację, w której morskie farmy
zlokalizowane na naszych wodach są
mniej konkurencyjne niż zagraniczne
i trudniej jest pozyskać inwestora.
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Farmy wiatrowe w świetle prawa

Energetyka wiatrowa jest obecnie
najszybciej rozwijającą się dziedziną
energetyki odnawialnej na świecie.
Pomimo postępującego spadku kosztu
produkcji energii wiatrowej oraz coraz
bardziej zaawansowanych technicznie
urządzeń służących do jej wytwarzania,
szybki rozwój energetyki wiatrowej
jest niemożliwy bez wsparcia państwa.
Wsparcie to polegać powinno nie tylko
na pomocy finansowej, ale przede
wszystkim stworzeniu odpowiednich
ram legislacyjnych promujących rozwój
sektora energetyki odnawialnej.

Rozwój ekoenergii
Pierwsze fale wzmożonego zainteresowania rozwojem inwestycji energii
odnawialnej w Polsce miały miejsce już
pod koniec lat 90-tych. Zakończyły się
jednak niepowodzeniem w głównej
mierze ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, jakie państwo polskie mogło przeznaczyć na rozwój inwestycji w zakresie pozyskiwania
energii z odnawialnych źródeł energii
(OZE). Do końca marca 2009 roku przyłączono do sieci elektrownie wiatrowe
o łącznej mocy 459 MW i podpisano
umowy o przyłączenie do sieci na

łączną moc 1.213 MW. Operatorzy sieci
wydali warunki przyłączenia do sieci
na łączną moc 10.739 MW (z czego
2,6 GW do sieci o średnim napięciu,
6,1 GW do sieci o napięciu 110kV
i 2,0 GW do sieci 220/400 kV). Pomimo niewielkiej liczby zakończonych
sukcesem projektów, w nadchodzących
latach spodziewany jest znaczący przyrost nowych inwestycji polegających na
budowie farm wiatrowych, do czego
przyczyni się możliwość wsparcia tego
typu projektów ze środków Funduszu
Spójności w ramach Osi Priorytetowej,
a także planowane zmiany w Prawie
Energetycznym, które mają ułatwić
inwestorom dostęp do sieci.

Wymogi UE
W ocenie wielu ekspertów oraz inwestorów zagranicznych Polska stopniowo
staje się jednym z bardziej atrakcyjnych
miejsc do inwestowania w odnawialne źródła energii. Przewiduje się, że
w najbliższych latach, to energetyka
wiatrowa będzie miała dominujący wpływ na wzrost udziału energii
elektrycznej z Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE) w bilansie energetycznym
Polski. Mając na uwadze niewielką ilość

wytwarzanej w Polsce energii z OZE
takie stanowisko znajduje uzasadnienie
chociażby wobec wymagań, jakie Polsce stawiane są przez Unię Europejską.
Dyrektywa 2001/77/EC zobowiązuje
Polskę do osiągnięcia do 2010 roku
tzw. celu indykatywnego w postaci
7,5% udziału energii z OZE w całej
wygenerowanej energii. Ostatnio
przyjęty Pakiet Wprowadzenia Środków
dla Państw Unii Europejskiej w Zakresie
Zmian Klimatycznych i Energii Odnawialnej na 2020 roku zakłada cel
osiągnięcia 20% energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. Nie można
przy tym zapomnieć, że z inwestycjami
w odnawialne źródła energii wiążą
się wymierne korzyści takie jak postęp
technologiczny, ograniczenie emisji
szkodliwych zanieczyszczeń, rozwój lokalnych rynków pracy, zwiększenie bezpieczeństwa technologicznego kraju.
Poparcie dla inwestowania w OZE
znalazło odzwierciedlenie na poziomie
dotychczasowego ustawodawstwa
krajowego, zwłaszcza w treści Prawa Energetycznego. Ustawodawca
w szczególności zaleca uwzględnienie
odnawialnych źródeł energii w planowanym rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych oraz w założeniach do
lokalnych planów zaopatrzenia gminy
w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe przez zarząd gminy. Ponadto Prawo energetyczne zawiera szereg
przepisów mających na celu wspieranie
rozwoju oraz działania inwestycji z OZE.
Należy wspomnieć przede wszystkim
o przepisach regulujących przyłączenie
do sieci, dystrybucję i przesył energii,
czy też sprzedaż energii wytwarzanej
z OZE oraz wydawanie i sprzedaż świadectw pochodzenia. Powyższe regulacje
stworzą ramy prawne dla rozwoju
energetyki wiatrowej w Polsce.

Bariery prawne
Inwestor planujący budowę farmy
wiatrowej musi również zmierzyć się
z problemami na wielu innych płasz-
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czyznach prawnych. Należy w tym
miejscu przede wszystkim wspomnieć
o kwestiach związanych z zapewnieniem praw zarówno do nieruchomości,
na których mają być ustawione famy
wiatrowe, jak również nieruchomości planowanych dla urządzenia całej
infrastruktury farmy wiatrowej. Trzeba
pamiętać, aby z punktu widzenia prawa
zagospodarowania przestrzennego na
wybranych przez inwestora nieruchomościach istniała możliwość wzniesienia farmy wiatrowej. Dlatego bardzo
ważne dla prawidłowego przebiegu
procesu inwestycyjnego jest zagwarantowanie w treści miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
możliwości budowy parku wiatrowego.
Planowana inwestycja nie może też
negatywnie oddziaływać na środowisko. W tym zakresie inwestor już na
wstępnym etapie realizacji inwestycji
jest obowiązany do zlecenia przeprowadzenia stosownych badań i sporządzenia raportów środowiskowych.
Wsparcie dla rozwoju inwestowania
w OZE przejawia się w ograniczeniu
opłat przyłączeniowych. Na tym polu
ustawodawca polski uprzywilejowuje
podmioty zamierzające wytwarzać
energię ze źródeł odnawialnych. Podmiot chcący uzyskać przyłączenie do
sieci do 31.12.2010 roku dla instalacji
wytwarzających energię z OZE o mocy
powyżej 5 MW będzie obowiązany
do wniesienia jedynie połowy opłaty
przyłączeniowej.
Pomimo wyraźnego uprzywilejowania
przez ustawodawcę inwestycji OZE
ustawowe regulacje odnoszące się
do procedury przyłączeniowej nie są
wystarczająco przejrzyste. Operatorzy
sieci dystrybucyjnych bardzo często
interpretują przepisy prawne na niekorzyść inwestora. Poza tym wymaga się
od inwestorów sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączenia instalacji na
krajowy system elektroenergetyczny
z uwzględnieniem prawie nierealnych
do spełnienia wariantów i sytuacji. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w których
operator sieci żąda sporządzenia

ekspertyzy przy założeniu, że do sieci
oprócz danej elektrowni wiatrowej zostaną przyłączone wszystkie inne w danym czasie realizowane parki wiatrowe.
Powoduje to dodatkowe niepotrzebne
koszty oraz przedłużanie procesu
inwestycyjnego. Często operatorzy
systemów dystrybucyjnych lub przesyłowych uzależniają przyłączenie danej
instalacji do sieci od rozbudowy czy
też modernizacji sieci przez inwestora.
Chociaż z punktu widzenia przepisów
Prawa Energetycznego operatorzy nie
mogą odmówić przyłączenia do sieci,
inwestorzy często godzą się na stawiane im niekorzystne warunki, obawiając
się, że operator sieci stwierdzi brak
możliwości technicznych bądź finansowych przyłączenia.

Planowane zmiany
w Prawie
energetycznym
Te niedogodności w znacznej mierze
ma wyeliminować zmiana Prawa energetycznego, nad którą obecnie trwają
zaawansowane prace legislacyjne.
Głównym celem przeprowadzenia nowelizacji jest doprowadzenie do zwiększenia zużycia energii z alternatywnych
źródeł ponad dwukrotnie: z 7 do co
najmniej 15 proc. w 2020 roku. Nowe
Prawo energetyczne pozwoli także
ograniczyć działania spekulacyjne przy
rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Przewiduje się
wprowadzenie mechanizmu weryfikacji
podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci. Przedsiębiorca będzie
miał prawo złożyć wniosek o przyłączenie do sieci wtedy, gdy dołączy
do niego dokumenty poświadczające
zaangażowanie w realizację zapowiadanej inwestycji. Planuje się, że zaliczka
wpłacana będzie na konto operatora
w wysokości 50 tys. zł za każdy 1 MW
mocy przyłączeniowej. Wymóg opłaty
wysokich zaliczek ma odstraszać spekulantów, a jednocześnie zniechęcić poważnych inwestorów. Kolejną nowością

ma być to, że obowiązek przygotowania ekspertyzy przyłączenia do sieci
będzie spoczywał na operatorach sieci,
a nie na inwestorach. Nowe przepisy
będą wymuszać na operatorach wydanie opinii o warunkach przyłączenia
w terminie 150 dni. Ponieważ termin
liczony jest od dnia złożenia wniosku
istnieje obawa, że przedsiębiorstwa
sieciowe będą bez uzasadnienia żądały
uzupełnienia wniosku. Operatorzy sieci
dystrybucyjnych już teraz alarmują,
że podjęcie decyzji w proponowanym
terminie jest praktycznie niewykonalne,
gdyż obecnie na ekspertyzy zewnętrzne
czeka się średnio 10 miesięcy.

Obowiązek zakupu
energii z OZE
Rozwój inwestycji farm wiatrowych
promują przepisy regulujące sprzedaż
energii z odnawialnych źródeł. Przede
wszystkim sprzedawcy energii są obowiązani z mocy prawa do nabywania
energii pochodzącej z OZE. Obowiązek
zakupu energii elektrycznej z OZE dotyczy źródeł przyłączonych do sieci, do
której są przyłączeni odbiorcy energii
elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo
energetyczne ma obowiązek zawrzeć
umowę sprzedaży albo którym ma
obowiązek świadczyć usługę kompleksową. Co roku Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki ustala sugerowaną cenę
sprzedaży energii elektrycznej. Cena
sprzedaży energii jest ustalana, jako
średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w poprzednich latach, uzależniona od poszczególnych postanowień
Prawa energetycznego. W 2008 roku
w odniesieniu do 2007 roku wynosiła ona 240 PLN za MW/h, przy czym
w praktyce należy się liczyć ze znacznie
wyższą ceną energii.
Obowiązek zakupu energii z OZE
uznaje się za spełniony, jeżeli udział
ilości energii elektrycznej wytworzonej
w źródłach niekonwencjonalnych i odnawialnych będzie stanowił ustawowo
określoną minimalną wartość procen-
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tową w całkowitej rocznej sprzedaży
energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Wartości
procentowe udziału energii z OZE
w rocznej sprzedaży energii kształtują
się w sposób następujący:
8,7%
10,4%
10,9%
11,4%
11,9%
12,4%

w 2009
w latach 2010-2011
w 2012
w 2014
w 2015
w 2016

Świadectwa
pochodzenia
Dla potwierdzenia, że dany przedsiębiorca energetyczny uzyskał określoną
ilość energii z OZE w danym okresie
czasu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
wydaje tzw. świadectwa pochodzenia.
Świadectwa są wydawane na wniosek
danego wytwórcy energii na podstawie
danych przedłożonych Prezesowi URE
przez operatora sieci, do której dany
wytwórca energii z OZE jest fizycznie
przyłączony. Wytwórca energii może
następnie zapisać świadectwo pochodzenia w rejestrze prowadzonym przez
Towarową Giełdę Energii S.A., a następnie sprzedać prawa majątkowe inkorporowane w świadectwie zgodności.

Wiatraki a ochrona
środowiska
Istotne znaczenie przy realizacji inwestycji budowy farm wiatrowych mają
kwestie związane z ochroną środowiska oraz gospodarką przestrzenną.
Zbadanie wpływu danej inwestycji na
środowisko ma o tyle istotne znaczenie,
że ponad 30% terenu Polski jest objęte
różnymi formami ochrony w postaci
rezerwatów, parków krajobrazowych,
parków narodowych, czy obszarów
Natura 2000. Przy czym program
Natura 2000 nie jest jeszcze kompletny
i będzie podlegał rozszerzeniu o dalsze

obszary. Dlatego, przy planowaniu
inwestycji należy również brać pod
uwagę tereny mogące być potencjalnie
objęte programem Natura 2000. Przedsiębiorca jest obowiązany jeszcze przed
przystąpieniem do realizacji projektu
do przeprowadzenia m.in. rocznego
monitoringu przelotu ptaków, oraz
sporządzeniu raportu o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko.
Dotychczasowe polskie regulacje
w zakresie obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko były niezgodne z prawem
unijnym i dlatego zostały zastąpione
przez nową ustawę z 2 października
2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na
środowisko. Nowe regulacje co do
zasady nakładają na organy jednostek
samorządu terytorialnego obowiązek
przeprowadzenia na etapie prac planistycznych badania oddziaływania na
środowisko inwestycji danego rodzaju.
Następnie w ramach postępowania
o udzielenie pozwolenia na budowę na
bazie powyższego badania sporządzany
jest raport na temat oddziaływania na
środowisko konkretnej inwestycji.

Prawo do gruntu
Kolejnym problemem prawnym,
z jakim muszą zmierzyć się podmio-

ty realizujące projekt budowy farmy
wiatrowej jest zabezpieczenie praw
do gruntów, na których planuje się
utworzyć infrastrukturę przeznaczoną
do obsługi farmy wiatrowej. Inwestorzy
bardzo często rezygnują z nabywania
prawa własności do nieruchomości
przeznaczonych pod budowę farm
wiatrowych. Powodowane jest to dość
znacznymi kosztami lub uciążliwościami proceduralnymi jeżeli nabywa
się nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Najbardziej popularnym i korzystnym
rozwiązaniem jest zawarcie umowy
dzierżawy na czas oznaczony 30 lat.
Pamiętać należy przy tym, aby umowa
dzierżawy była zawarta w formie pisemnej z datą pewną, gdyż zawierając
umową w ten sposób inwestor uzyskuje ochronę przed wypowiedzeniem jej
przez potencjalnego nowego właściciela dzierżawionej nieruchomości.
Zapewnienie praw do nieruchomości
na podstawie umowy dzierżawy jest
rozwiązaniem zdecydowanie tańszym
aniżeli zakup gruntu, aczkolwiek nie
rozwiązaniem idealnym. Umowa dzierżawy może się okazać niewystarczająca
dla banku finansującego inwestycję,
gdyż prawo dzierżawy nie daje możliwości ustanowienia takich zabezpieczeń spłaty kredytu, jakie bank może
uzyskać od właściciela nieruchomości.
W takim przypadku inwestor, który bez
zgody właściciela nie może zabezpieczyć kredytu hipoteką na dzierżawionej nieruchomości, może zawrzeć
z bankiem umowę przewłaszczenia
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Obecnie
operatorzy sieci
wydają warunki
przyłączenia
bez
przeprowadzenia analizy
faktycznego przyłączenia,
zaś większość wniosków
o przyłączenie do sieci dotyczy
projektów, które w przyszłości
nie będą realizowane.
Wpływa to na przedłużenie
procesu inwestycyjnego.
Pozostaje mieć nadzieję,
że wprowadzenie
poprzez nowelizację
Prawa energetycznego
obowiązku zapłaty zaliczki
wyeliminuje inwestorów
„fikcyjnie” realizujących
projekty. Niewątpliwie nowe
rozwiązanie stanowić będzie
znaczące ułatwienie dla
dużych inwestorów.
Maciej Prusak
BSJP
in alliance with Taylor Wessing

na zabezpieczenie instalacji wiatrowych. W tym celu należy jasno określić
w umowie dzierżawy, że maszty elektrowni wiatrowych stanowią przedmiot
odrębnego prawa własności.
Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury
trwają prace legislacyjne, które mają
na celu wprowadzenie do polskiego
prawa rzeczowego nowej konstrukcji
prawnej, która ma ułatwić uzyskanie
finansowania inwestycji realizowanych na nieruchomościach nie będących własnością budującego. Projekt
przewiduje, że za zgodą właściciela
będzie można odpłatnie lub za darmo
ustanowić prawo własności do obiektu
budowlanego, wybudowanego „pod”,
„na” lub „nad” jego nieruchomością.
Inwestor najpierw będzie musiał uzyskać od właściwego starosty obietnicę
dopuszczalności wydzielania tego
obiektu, a następnie będzie mógł podpisać z właścicielem gruntu notarialną
umowę zobowiązującą go do ustanowienia odrębnej własności obiektu, gdy
już zostanie wybudowany. Następnie
starosta na wniosek budującego
wyda wtedy decyzję o samodzielności
obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
inwestor będzie mógł zaciągać kredyty
na swoje przedsięwzięcie, zabezpieczając je hipoteką na budynku (lub innym
obiekcie), a zanim on powstanie – wpisem do rejestru zastawów, co powinno ułatwić uzyskanie finansowania.
Inwestor nie może zapominać również
o potrzebie zagwarantowania dostępu
do działek, przez które ma przebiegać
planowana trasa kabla. Naprzeciw
przedsiębiorcom energetycznym wyszedł ustawodawca wprowadzając do
polskiego systemu prawnego instytucję
służebności przesyłu. Nowe przepisy
mają ułatwić przedsiębiorcom energetycznym proces regulacji prawnej urządzeń przesyłowych na gruntach osób
trzecich. Dopuszczalne jest również
legalizowanie za pomocą służebności
przesyłu stanów, w których śmigło
wiatraka przechodzi na nieruchomość
sąsiednią. Prawdziwa rewolucja legislacyjna dotyczy tu jednak innej kwestii.

Do 3 sierpnia 2008 roku nie istniała
możliwość ustanowienia służebności
osobistej na rzecz osoby prawnej.
Taka możliwość została wprowadzona
w przypadku służebności przesyłu.
Przedsiębiorca może również zbyć
służebność przesyłu, wraz ze zbyciem
całego przedsiębiorstwa lub urządzenia przesyłowego. Taka możliwość
nie istnieje w przypadku służebności
osobistej.

Potrzebne
uzgodnienia
Elektrownie wiatrowe w świetle prawa
budowlanego są budowlami i w związku z tym ich budowanie, eksploatacja i rozbiórka wymagają spełnienia
wszystkich postanowień tego prawa.
Również niektóre instalacje niezbędne do realizacji inwestycji mogą być
przez właściwe organy uznane za
budowle, których posadowienie na
gruncie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Taka sytuacja może
mieć miejsce chociażby w przypadku
masztów przeznaczonych do pomiaru
wiatru. Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora przez
starostę. Niezależnie od przepisów
ogólnie obowiązujących, w zależności
od specyfiki inwestycji i stosowanych
technologii, inwestorzy muszą liczyć się z koniecznością spełnienia
dodatkowych wymagań i uzyskania
dalszych uzgodnień. Do urządzeń,
których lokalizacja i budowa wymaga
od inwestora pokonania najbardziej
skomplikowanych procedur należą
elektrownie wiatrowe sieciowe. Lokalizacja tych obiektów, ze względu na ich
duże rozmiary, obecność elementów
ruchomych, możliwe zakłócenia elektromagnetyczne i powodowany przez
nie hałas może wymagać dodatkowych
uzgodnień m.in. z Dyrektorem Urzędu
Morskiego, Dyrekcją Okręgową Dróg
Publicznych, Głównym Inspektorem
Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej, w tym ze Służbą Ruchu
Lotniczego, Ministrem Łączności.
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Inwestycje w energetykę wiatrową
podsumowanie raportu

Zainteresowanie rozwojem inwestycji w energię odnawialną w Polsce rośnie. W latach 90. na przeszkodzie stanął brak odpowiednich środków finansowych.
Dziś Polska w opinii europejskich ekspertów staje się
jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w alternatywne źródła energii. Nie oznacza to
jednak, że wszystkie przeszkody zniknęły.
Na szczególną uwagę w najbliższych
latach zasługuje energetyka wiatrowa, ponieważ to ona, jako najszybciej
rozwijająca się dziedzina energetyki
odnawialnej na świecie, będzie miała
decydujący wpływ na wzrost udziału
energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.

Wnioski, wypływające z raportu przeprowadzonego na reprezentatywnej
próbie 42 firm z branży energii odnawialnej za pośrednictwem wywiadu
telefonicznego, są oczywiste – zdecydowana większość zamierza inwestować
w energetykę wiatrową, i to najczęściej
przygotowując własny projekt i budując
farmę wiatrową. Chęć taką zadeklaro-

wało 92,3% badanych, a niemal równie
dużo – 82,1% – zamierza w granicy
najbliższych trzech lat przyłączyć się
do sieci.
Należy zwrócić uwagę, że o ile 92,9%
firm postanowiło już, że będzie inwestować w energetykę wiatrową, to pozostałe 7,1% nie tyle sprzeciwia się takiemu
rozwiązaniu, ile raczej jeszcze nie podjęło ostatecznej i wiążącej decyzji.
Decydując się na oparcie inwestycji
w większości na kapitale własnym
(a tak zamierza uczynić 89,7% badanych), w sposób naturalny szacuje się
ryzyko i bilans trudności, które mogą się
pojawić. Firmy, chociaż w pełni zdecydowane na inwestowanie w energetykę
wiatrową, są jednak świadome tego,
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trudności prawnych i finansowych,
związanych m.in. z niestabilnym kursem euro.
Znacząca liczba inwestorów obawia się
trudności, jakie może przynieść zmiana
prawa energetycznego – 54,8% obawia
się zmian w kierunku obowiązku wpłacenia zaliczek na uzyskanie warunków
technicznych przyłączenia, a 52,4%
zmian idących w kierunku udzielenia
warunków przyłączenia technicznego
dopiero po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje
się oczywiste, że inwestorów niepokoi
groźba opóźnień, nadmiaru biurokracji
i trudności w interpretowaniu przepisów w relacjach z urzędnikami, administracją i operatorami sieci. Z drugiej
strony widać jednak, że badani uważają
te przeszkody za trudne, ale nie na tyle
odstręczające, by odstąpić od planów
inwestowania w energetykę wiatrową. Dodać tu należy, że nowelizacja
prawa, której kierunku obawia się część
inwestorów, może też złagodzić bądź
usunąć część innych barier, postrzeganych przez badanych jako kłopotliwe
– jak uzyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko, uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego czy
uzyskanie pozwolenia na budowę.

iż w Polsce brakuje jeszcze stabilnej
bazy dla tego typu inwestycji. Obawy
budzi obecny kształt obowiązującego
w Polsce Prawa energetycznego. Trwają
jednak intensywne prace legislacyjne
nad jego nowelizacją. Nowa formuła
prawna ograniczy problemy, z jakimi
dotychczas musieli mierzyć się inwestorzy, dążąc jednocześnie do zwiększenia
przejrzystości przepisów prawnych
i zachęcenia poważnych inwestorów,
a zmniejszenia liczby spekulantów.
Przedsiębiorca będzie musiał wykazać
zaangażowanie w realizację zapowia-

danej inwestycji i tylko wówczas będzie
mógł złożyć wniosek o przyłączenie do
sieci. Jednocześnie jednak obowiązek
sporządzenia ekspertyzy przyłączenia
do sieci będzie spoczywał na operatorach sieci, nie zaś inwestorach. Nowelizacja prawa energetycznego i forma,
którą przyjmie – zwłaszcza to, czy
sprawdzi się w praktyce – jest z punktu
widzenia inwestorów szczególnie
istotna. Blisko 74% z nich obawia się
trudności związanych z otrzymaniem
warunków technicznych przyłączenia
do sieci. Ponad połowa obawia się

Najważniejszym warunkiem jest przeprowadzenie wszelkich reform prawnych w takim duchu, by, po pierwsze,
nie mnożyć martwych przepisów, ale
uczynić realizację inwestycji relatywnie łatwiejszą w stosunku do obecnej
formuły, a po drugie, mieć na uwadze
realne możliwości adaptacji przepisów
do rzeczywistości. Nowelizacja Prawa
energetycznego nie może odbywać się
w oderwaniu od innych dziedzin prawa, wpływających na realizację inwestycji w energię odnawialną – jak prawo
zagospodarowania przestrzennego czy
prawo administracyjne – w przeciwnym
wypadku grozi to nie usprawnieniem,
ale opóźnieniem realizacji inwestycji
i tym samym oddaleniem od standardów unijnych.
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