Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa wejdzie w życie od
1 października 2016 r. i zastąpi dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce od 2011
roku. W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dot. efektywności
energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE
dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie takie
przyspieszy wydawanie świadectw.
Zmiany dotyczą również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia będzie zobowiązany
przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro,
małego i średniego przedsiębiorcy. Krąg podmiotów podlegających temu obowiązkowi jest bardzo
szeroki – są to wszyscy duzi przedsiębiorcy niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła
lub gazu ziemnego. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony raz na 4 lata. Zwolniony
zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych
normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono
audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie
uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania
efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu
nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to
zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od
wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności
energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.
Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy to dostawcy energii elektrycznej, ciepła lub gazu
ziemnego do odbiorców końcowych. Wymienione podmioty muszą wykazać oszczędność w zakresie
energii finalnej na poziomie 1,5% oszczędności rocznej.
Wedle wymienionej ustawy muszą one:
•

zrealizować

przedsięwzięcie

lub

przedsięwzięcia

służące

poprawie

efektywności

energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii
finalnej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej,
•

lub uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności
energetycznej.

