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Szanowny Panie Ministrze,
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie" zgłasza następujące uwagi do
przedstawionego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw projekt 2.6 z dnia 16.06.20 17 roku:
-

Postulujemy, aby odstąpić od nieuzasadnionego faworyzowania biogazu
rolniczego jest on wytwarzany zazwyczaj z pełnowartoś ciowych produktów
rolniczych. W proponowanych zapisach powinien się znaleźć w jednym koszyku
z innymi rodzajami biogazu. Podobnie ma się sytuacja na rynku certyfikatów
wprowadzone osobno certyfikaty dla biogazu rolniczego osiągają
kilkunastokrotnie wyższą cenę niż pozostałe.
Proponujemy rozszerzyć definicję prosumenta w następujący sposób:
-

-

„,jako prosumenta rozumie si ę odbiorcę końcowego:
niewykonującego dzia łalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,
z późn. zm.2), albo
-

wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy wymienionej
w pkt 1, z wyłączeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez
przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne
-

-

wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby w łasne, niezwiqzane
z wykonywaną działalnością, o której mowa w pkt 1;"
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111. Proponujemy rozszerzyć stosowanie taryf FiT (art. 70) o źródła fotowoltaiczne
(obecnie dotyczyć ma ona jedynie biogazu i energetyki wodnej).
IV. Proponujemy usunąć proponowane zmiany z definicji biomasy
ze względu na trudności interpretacyjne, jakie może powodować
proponowana zmiana.

Z wyrazami szacunku,

Dorota jakuta
rezes Izby
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