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Pan 
Rafał Czyrny
Urząd Gminy Lubaczów
r.czyrny@gminalubaczow.pl

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z 9 marca br., w sprawie ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 467), proszę o przyjęcie następujących 
wyjaśnień.

Zgodnie z ww. ustawą, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skutecznie zrealizować już 
rozpoczęte projekty parasolowe i  grantowe, finansowane z funduszy europejskich w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. 

Główne założenia przyjętej ustawy polegają na tym, że osoby, które zawarły w terminie do 31 marca 
2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z jednostką 
samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt 
dofinansowany z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oraz złożyła 
prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w terminie do 
31 grudnia 2023 r., będzie mogła rozliczać się w zakresie wytworzonej i pobranej energii elektrycznej 
na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustów.

Uzasadnienie ustawy wprost wskazuje, że ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych 
umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych 
projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ustawa 
definiuje "projekt" poprzez odwołanie do ustawy z  dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

W celu nabycia prawa do rozliczenia w systemie opustu konieczne jest zatem, aby prosument zawarł 
umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji albo z jednostką samorządu 
terytorialnego albo z innym podmiotem, w zależności od tego, który z tych podmiotów (jednostkę 
samorządu terytorialnego należy rozumieć także jako „podmiot”) realizuje projekt, o którym mowa 
w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

mailto:r.czyrny@gminalubaczow.pl


2

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), 
dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

Z poważaniem

Marcin Ścigan
Dyrektor
Departament Odnawialnych Źródeł Energii
/ – podpisany cyfrowo/
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