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Biomasa w prawieBiomasa w prawie

wyrażenia zgody na zbycie instalacji oZe 
sytuacja prawna podmiotów zaangażo-
wanych w transakcję, której przedmiotem 
jest instalacji oZe, również nie jest jed-
noznaczna. Jak wskazują projektodaw-
cy, w przypadku zgodny na zbycie danej 
instalacji oZe prawa i  obowiązki wyni-
kające z  wygranej aukcji oZe przecho-
dzą na nabywcę tej instalacji. Niemniej,  
jak wskazano w dalszej części art. 83a ust. 
6, zbywca odpowiada solidarnie za uchy-
bienia obowiązkom powstałe w terminie 
dwóch lat od zbycia danej instalacji oZe. 
abstrahując od kwestii, że odpowiedzial-
ność solidarna jest instytucją prawa pry-
watnego, która wymaga odpowiednie-
go zaimplementowania do obowiązków 
o charakterze administracyjnoprawnym, 
to wydaje się, że projektodawcy mieli na 
celu stworzenie sytuacji prawnej, w której  
za niedotrzymanie obowiązków wynika-
jących ze złożonej oferty aukcyjnej odpo-
wiada zarówno zbywca instalacji oZe (np. 
deweloper), jak i  jej nabywca (inwestor). 
przykładowo można wskazać chociaż-
by na obowiązek związany z konieczno-
ścią wytworzenia, wprowadzenia do sieci 
oraz sprzedaży zadeklarowanej w  ofer-
cie aukcyjnej ilości energii elektrycznej 
z  danej instalacji oZe. sankcja za naru-
szenie tego obowiązku wskazana jest  
w art. 168 pkt 15 ustawy o oZe. Zastoso-
wanie powyższych regulacji oznaczałoby 
chociażby możliwość dochodzenia kar 
administracyjnych za niewytworzenie za-
deklarowanej w ofercie ilości energii od 

dewelopera instalacji oZe (zbywcy), albo 
od inwestora finalnego (nabywcy) reali-
zującego oraz eksploatującego tę instala-
cję oZe. w związku z powyższym przepisy  
te w  znaczącym stopniu obciążą trans-
akcje handlowe, których przedmiotem 
będą instalacje oZe. Zbywca projek-
tu przekazując jego realizację bądź eks-
ploatację kolejnemu podmiotowi, nadal 
może być obciążony ryzykiem związa-
nym z  tym projektem, a  uwzględniając 
fakt szerokiego spektrum obowiązków 

zabezpieczonych karami administracyj-
nymi oraz rozpowszechnionego modelu 
inwestycji w oZe (deweloper – finalny in-
westor), w znacznym stopniu utrudni to 
wtórny obrót instalacjami oZe. 

Konieczność stworzenia 
prawidłowego modelu 
inwestycyjnego
w  tym kontekście należy podkreślić, że 
jeszcze na etapie projektowania danej in-
stalacji oZe przez dewelopera istnieje ko-
nieczność stworzenia prawidłowego mo-
delu inwestycyjnego zabezpieczającego 

przed obciążeniem stron kontraktu nad-
miernym ryzykiem związanym z  wpro-
wadzeniem nowych przepisów de facto 
ograniczających zasady zbywania instala-
cji oZe. ograniczenia te dotyczą koniecz-
ności uzyskania zgody prezesa Ure na 
zbycie instalacji oZe w oparciu o niepre-
cyzyjne i uznaniowe przesłanki, ale także 
na ingerencji w rozkład ryzyka związane-
go z  eksploatacją tej instalacji, które bę-
dzie wiązało obie strony kontraktu. pro-
pozycje te stanowią zatem dodatkowe 
zagrożenie regulacyjne, które ogranicza 
swobodę w  zakresie wtórnego obrotu 
instalacjami oZe. Niemniej wykorzystu-
jąc odpowiednie rozwiązania prawne ist-
nieje możliwość zabezpieczenie instalacji 
oZe przed niekorzystnymi rozwiązaniami 
prawnymi w  zakresie ograniczenia zby-
wania instalacji oZe. 

XXXX

Nie ulega wątpliwości, że na-
dal kształtujący się rynek oZe 
związany jest z  szeregiem 
transakcji handlowych, których 

przedmiotem są instalacje oZe. w  czę-
sto spotykanym scenariuszu pierwszym 
ogniwem inicjującym inwestycję jest de-
weloper projektu, który przygotowuje 
proces inwestycyjno-budowlany danej 
instalacji oZe, z  myślą o  jej bezpośred-
niej sprzedaży innemu podmiotowi na 
różnym etapie zaawansowania. w  tym 
kontekście należy podkreślić, że w związ-
ku z  systematycznym wprowadzaniem 
nowego instrumentu wsparcia w posta-
ci systemu aukcyjnego szereg instalacji 
zbywanych jest dopiero po uzyskaniu 
odpowiedniego wsparcia operacyjnego 
w  postaci wygranej aukcji oZe, zapew-
niającego ekonomiczną opłacalność 
budowy i  eksploatacji danej inwestycji. 
w tym zakresie deweloperzy projektów 
instalacji oZe mieli szereg wątpliwości 
prawnych, czy po wygraniu aukcji oZe 
będą mogli skutecznie zbyć dany pro-
jekt instalacji oZe kolejnemu inwesto-
rowi, przy jednoczesnym zapewnieniu 
wszystkich praw i  obowiązków wynika-
jących z wygranej aukcji oZe.

Wniosek do URE
również w tym kontekście projekt nowe-
lizacji ustawy o oZe, datowany na dzień  
16 czerwca 2017 r., przewiduje sze-
reg nowych propozycji legislacyjnych 
wprowadzających niezbędne zmia-
ny wynikające z  konieczności do-
stosowania przepisów ustawy oZe  
do zmieniających się uwarunkowań ryn-
kowych i gospodarczych. Jednym z nich 
jest wprowadzenie dodatkowego art. 

83a dotyczącego zagadnienia możli-
wość zbycia instalacji oZe przez wytwór-
cę, który wygrał aukcję oZe wraz z przej-
ściem praw i obowiązków wynikających 
z wygranej aukcji na rzecz nabywcy. Za-
proponowane brzmienie art. 83a ust. 1 
potwierdza możliwość zbycia instalacji 
oZe przez wytwórcę, który wygrał aukcję 
oZe, ale jedynie pod warunkiem wystą-
pienia do prezesa Ure z wnioskiem oraz 
uzyskaniem zgody na przejście praw 
i obowiązków wynikających z wygranej 
aukcji na rzecz nabywcy tej instalacji. Co 
więcej, prezes Ure obligatoryjnie odma-
wia zgody, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z poniższych przesłanek:

  nabywca instalacji nie spełnia warun-
ków formalnych wytwarzania energii 
elektrycznej w instalacji oZe;

  zachodzi uzasadnione ryzyko braku 
realizacji obowiązków wynikających 
z aukcji przez nabywcę.

Brak jednoznacznych wskazań do 
odmowy
aby sprawdzić wystąpienie tych przesła-
nek, prezes Ure może zażądać od wy-
twórcy przedstawienia wszystkich do-
kumentów mogących mieć wpływ na 
ocenę wskazanych powyżej warunków 
wyrażenia zgody na zbycie instalacji oZe. 
wyrażenie zgody bądź odmowa jej wyra-
żenia następuje w terminie 30 dni od dnia 
złożenia danego wniosku. ponadto, na 
postanowienie w  przedmiocie odmowy 
wyrażenia zgody na zbycie instalacji oZe, 
wytwórcy służy zażalenia do sądu okręgo-
wego w warszawie – sądu ochrony kon-
kurencji i konsumentów, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tego postanowienia.  
w  tym kontekście należy podkreślić, że 

wskazane przesłanki umożliwiające pre-
zesowi Ure wyrażenie zgody na zby-
cie instalacji oZe są wysoce niepre-
cyzyjne. Niejednoznacznie wskazano 
chociażby, do jakich warunków formal-
nych wytwarzania energii elektrycznej  
w instalacji oZe organ regulacyjny ma się 
odwoływać. Czy chodzi w  tym zakresie  
o  szczegółowe przesłanki udzielania 
zgody na prowadzenie reglamentowa-
nej działalności gospodarczej w sektorze 
energetycznym w  postaci takich instru-
mentów jak koncesje, czy wpis do dzia-
łalności regulowanej? powołane powy-
żej warunki formalne wytwarzania energii 
powinny być jednoznacznie wskazane 
wraz z powołaniem odpowiednich prze-
pisów, które znajdują tu zastosowanie. Co 
więcej – uwaga ta ma charakter general-
ny – obie przesłanki odmowy wyrażenia 
zgody na zbycie instalacji oZe mają cha-
rakter wysoce uznaniowy, co oznacza, że 
ich stosowanie pozostawia prezesowi Ure 
duży stopień uznania administracyjnego, 
co z kolei może powodować ryzyko wy-
stąpienia sporów sądowych oraz roszczeń 
odszkodowawczych w zakresie ich prawi-
dłowej wykładni oraz zastosowania. Nie-
wątpliwie kwestie te powinny zostać do-
precyzowane wraz z  przedstawieniem 
wersji projektu, uwzględniającego za-
strzeżenia zgłoszone w trakcie konsultacji 
społecznych. pozostawienie w tym zakre-
sie zbyt dużego zakresu luzu decyzyjne-
go utrudni stosowanie tych przepisów 
zarówno organowi regulacyjnemu, jak 
i podmiotom działającym na rynku oZe.

Kto odpowiada za uchybienia ?
Natomiast w  przypadku pozytywne-
go rozstrzygnięcia sprawy w  postaci 

Zbycie instalacji OZE 
w świetle nowelizacji ustawy o oZe 
Możliwość przejmowania projektów instalacji OZE jest jednym z kluczowych zagadnień prawnych dla 
kształtującego się sektora OZE. W tym zakresie nowelizacja ustawy o OZE zawiera propozycje legislacyjne 
regulujące tę kwestię. Powstaje zatem pytanie, czy uregulowanie tych zagadnień upraszcza zasady przejmowania 
instalacji OZE, czy też wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami dla podmiotów stosujących te przepisy. 
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– szansa czy zagrożenie ?
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