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Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie. Przedstawiono rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce powszechne
wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii w budynkach w obszarach dotycz¹cych zasilania
energi¹ elektryczn¹, ogrzewania pomieszczeñ i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej.
Omówiono krajowe regulacje prawne w aspekcie instalowania i u¿ytkowania odnawialnych
Ÿróde³ energii w nowobudowanych i w modernizowanych budynkach. Przedstawiono

rozwi¹zania wprowadzone przez krajowe regulacje prawne obejmuj¹ce: pewne u³atwienia w instalowaniu odnawialnych Ÿróde³ energii w budynkach, instrumenty
s³u¿¹ce promocji wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie oraz
wymaganie dokonania analiz wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii na etapie
projektowania budynku. Przeanalizowano krajowe instrumenty s³u¿¹ce promocji
wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ w budownictwie oraz stosowany model zachêt
i premii w tym obszarze. Zwrócono szczególn¹ uwagê na: system oceny energetycznej budynków oraz premiê termomodernizacyjn¹ i premiê remontow¹. Ponadto
przeanalizowano programy i œrodki s³u¿¹ce promowaniu wykorzystywania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych na poziomie regionalnym i lokalnym dotycz¹ce wsparcia
finansowego dla inwestora przy realizacji przez niego inwestycji. Przedstawiono
perspektywy wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w przysz³oœci oraz okreœlono katalog niezbêdnych zmian w istniej¹cych uregulowaniach prawnych i mechanizmach wsparcia. Proponowane zmiany dotycz¹ wprowadzenia: minimalnych
poziomów wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie, stan* Dr in¿. – Instytut Energoelektryki, Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw;
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dardu energooszczêdnego w budownictwie mieszkalnym jedno- i wielorodzinnym
oraz prostych, atrakcyjnych i ró¿norodnych systemów wsparcia finansowego.
S£OWA KLUCZOWE: odnawialne Ÿród³a energii, budynek, prawo, ekonomia

Wprowadzenie
Racjonalne wykorzystanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych stanowi wa¿ny element zrównowa¿onego rozwoju kraju, przynosz¹cy wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Dlatego jednym z podstawowych celów polskiej polityki energetycznej jest m.in. osi¹gniêcie
15% udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r.
[8]. Wymaga to – obok intensywnego rozwoju rozproszonych Ÿróde³ energii odnawialnych –
równie¿ znacznego zwiêkszenia udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych
w budownictwie.
Zagadnienie to jest szczególnie wa¿ne w kontekœcie celów polityki unijnej w tym obszarze
ukierunkowanej na podejmowanie skutecznych i efektywnych dzia³añ, umo¿liwiaj¹cych
uzyskanie znacznych oszczêdnoœci energii w budynkach [1]. Przyjmuje siê, ¿e w przysz³oœci
nowe budynki powinny byæ tzw. domami pasywnymi, odznaczaj¹cymi siê bardzo wysokimi
standardami energooszczêdnoœci i powinny byæ g³ównie zaopatrywane w energiê pochodz¹c¹
ze Ÿróde³ odnawialnych, wytwarzan¹ w budynku lub w jego pobli¿u [1].
Bardzo wa¿ne jest powszechne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii (w skrócie
OZE) w budynkach w obszarach dotycz¹cych zasilania energi¹ elektryczn¹, ogrzewania
pomieszczeñ i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej. Stosowanie takich rozwi¹zañ przyczynia siê m.in. do: zmniejszenia zapotrzebowania na energiê, obni¿enia kosztów eksploatacji budynku, poprawy jakoœci ¿ycia w aspekcie ochrony œrodowiska, itp. Natomiast przy
masowym ich stosowaniu uzyskuje siê poprawê lokalnego bilansu energetycznego, oszczêdnoœæ paliw energetycznych, ograniczenie emisji CO2, SO2, NOx i innych zanieczyszczeñ
do powietrza oraz zmniejszenie kosztów pozyskania ciep³a i energii elektrycznej [10].

1. Odnawialne Ÿród³a energii w budownictwie
W budownictwie mo¿e byæ wykorzystana energia: s³oneczna, biomasy, wiatru i œrodowiska naturalnego.
Energia s³oneczna mo¿e byæ przetwarzana w kolektorach s³onecznych – na ciep³o do
podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej w budynkach lub do ogrzewania budynków jako
Ÿród³o wspomagaj¹ce, b¹dŸ mo¿e byæ przetwarzana w ogniwach fotowoltaicznych – na pr¹d
elektryczny.
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Energia biomasy mo¿e byæ stosowana do ogrzewania budynków w instalacjach z kot³ami
do spalania zrêbków drewnianych, peletów lub s³omy.
Energia wiatru mo¿e byæ przetwarzana na pr¹d elektryczny w przydomowych elektrowniach wiatrowych.
Energia zawarta w œrodowisku naturalnym: geotermalna, hydrotermalna, aerotermalna
mo¿e byæ stosowana do ogrzewania budynków z zastosowaniem pomp ciep³a.
Zastosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii do wytwarzania energii elektrycznej pozwala
na ca³kowite lub czêœciowe zaspokojenie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ budynku.
Podobna sytuacja w odniesieniu do energii cieplnej dotyczy wykorzystania OZE w systemach grzewczych budynków.

2. Krajowe uregulowania prawne dotycz¹ce OZE
w budownictwie
Kluczowe krajowe regulacje prawne w obszarze budownictwa obejmuj¹ znowelizowan¹
ustawê – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [2] (w skrócie PB) wraz ze szczegó³owymi
aktami wykonawczymi, w formie rozporz¹dzeñ, opracowanymi przez Ministra Infrastruktury. Szczególnie wa¿ne jest Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie [4].
W ustawie PB nie okreœla siê minimalnych poziomów wykorzystania energii ze Ÿróde³
odnawialnych i nie nak³ada siê obowi¹zku instalowania i u¿ytkowania odnawialnych Ÿróde³
energii w nowo budowanych lub w modernizowanych budynkach. Nie okreœla siê równie¿
jakichkolwiek wskaŸników udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie.
Krajowe regulacje prawne wprowadzaj¹ jedynie pewne u³atwienia w instalowaniu OZE
w budynkach, instrumenty s³u¿¹ce promocji wykorzystania OZE w budownictwie oraz
wymaganie dokonania analiz wykorzystania OZE na etapie projektowania budynku.
U³atwienia w instalowaniu OZE w budynkach dotycz¹ ma³ych wolno stoj¹cych instalacji
solarnych i fotowoltaicznych, w stosunku do których istnieje mo¿liwoœæ stosowania uproszczonej, specjalnej procedury [2]. Wykonanie takich instalacji nie wymaga dokonania
zg³oszenia do w³aœciwego organu administracji i uzyskania pozwolenia na budowê. Podobne u³atwienia dotycz¹ równie¿ ma³ych przydomowych elektrowni wiatrowych, posadowionych na masztach z odci¹gami linowymi, które nie s¹ trwale zwi¹zane z pod³o¿em.
Instrumenty s³u¿¹ce promocji wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ w budownictwie
obejmuj¹ system oceny energetycznej budynków oraz model zachêt i premii dla inwestora
w tym obszarze.
System oceny energetycznej budynków stanowi wa¿ny element promocji wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie. Jego g³ównym elementem jest œwiadectwo
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charakterystyki energetycznej. Jest to dokument, wydany przez uprawnion¹ osobê – audytora energetycznego – charakteryzuj¹cy budynek, jego samodzieln¹ czêœæ lub lokal mieszkalny w aspekcie zapotrzebowania na energiê niezbêdn¹ do jego w³aœciwego u¿ytkowania.
Dokument ten jest wa¿ny 10 lat. W odniesieniu do budynku, œwiadectwo zawiera podstawowe dane i wskaŸniki dotycz¹ce ochrony cieplnej i zu¿ycia energii oraz ocenê poziomu
jakoœci energetycznej w przyjêtej skali ocen. Do oceny s³u¿y wspó³czynnik EP (kWh/m2 × rok)
okreœlaj¹cy zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ w budynku [11]. Œwiadectwo oparte jest
na jednolitej metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, okreœlonej w rozporz¹dzeniu [6]. Obliczone zapotrzebowanie na energiê koryguje siê przez wspó³czynniki,
których wartoœæ zale¿y od wykorzystanego surowca energetycznego. Wartoœci tych wspó³czynników premiuj¹ wykorzystanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W przysz³oœci planuje
siê w œwiadectwie dodatkowo okreœliæ procentowy udzia³ energii pochodz¹cej ze Ÿróde³
odnawialnych w ³¹cznym zu¿yciu energii budynku [9].
Obowi¹zek sporz¹dzenia œwiadectwa charakterystyki energetycznej zachodzi m.in.
w sytuacji oddania budynku do u¿ytkowania. Wówczas inwestor jest zobowi¹zany do
do³¹czenia œwiadectwa do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku na udzielenie pozwolenia na jego u¿ytkowanie [2]. Ponadto taki obowi¹zek ma
miejsce przy zawarciu umów sprzeda¿y budynku, jego samodzielnej czêœci lub lokalu
mieszkalnego, w sytuacji zmian charakterystyki energetycznej budynku na skutek remontu
lub przebudowy oraz up³ywu terminu wa¿noœci œwiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku.
Model zachêt i premii jest najwa¿niejszym elementem promocji wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ w budownictwie. System ten obejmuje premiê termomodernizacyjn¹
i premiê remontow¹. Wprowadzi³a je ustawa [3], która okreœli³a szczegó³owe zasady ich
udzielania i wyp³aty.
Termomodernizacja i remont budynku stanowi¹ obecnie podstawowe narzêdzia zapewniaj¹ce: zmniejszenie iloœci zu¿ywanej energii w budynku, obni¿enie kosztów u¿ytkowania budynku i wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii zaspokajaj¹cych potrzeby energetyczne budynku. Dziêki nim mo¿na wykonaæ w budynku usprawnienia
polegaj¹ce m.in. na wprowadzeniu urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê ze Ÿróde³ odnawialnych np. kolektorów s³onecznych, pomp ciep³a itp.
Premia termomodernizacyjna przys³uguje inwestorowi z tytu³u zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na energiê, zmniejszenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych
kosztów pozyskania ciep³a lub zmiany Ÿród³a energii na Ÿród³o odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji [3].
Premia remontowa przys³uguje inwestorowi, jeœli w wyniku realizacji tego przedsiêwziêcia nast¹pi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê dostarczan¹ do budynku
wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej [3].
Premie termomodernizacyjne i remontowe s¹ przyznawane przez instytucjê finansow¹
kieruj¹c¹ realizacj¹ ustawy [3] – Bank Gospodarstwa Krajowego (w skrócie BGK). W BGK
jest utworzony Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego œrodki wykorzystywane
s¹ na wyp³atê premii. W 2011 r poziom œrodków przeznaczonych na premie wynosi³
200 mln z³ [16].
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Podstaw¹ podjêcia decyzji o celowoœci termomodernizacji lub remontu budynku,
w³¹czenia przedsiêwziêcia do finansowania na zasadach przewidzianych w ustawie [3]
i skorzystania z systemu premii jest audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Audyt energetyczny stanowi opracowanie, okreœlaj¹ce zakres oraz parametry techniczne
i ekonomiczne przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego. Wskazuje na rozwi¹zanie optymalne z punktu widzenia kosztów jego realizacji oraz oszczêdnoœci energii. Audyt remontowy dotyczy natomiast przedsiêwziêcia remontowego. Treœæ audytów jest œciœle okreœlona w rozporz¹dzeniu [7].
W ustawie [3] przyjêto, ¿e g³ównym Ÿród³em finansowania inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej jest kredyt bankowy udzielany na warunkach komercyjnych na
podstawie zg³aszanego wniosku kredytowego i audytu energetycznego lub remontowego.
W³aœciciel budynku mo¿e sfinansowaæ za pomoc¹ kredytu do 100% kosztów inwestycji.
Udzia³ kredytu w ca³oœci kosztów, okres jego sp³aty, wymagana forma jego zabezpieczenia s¹ wynikiem negocjacji pomiêdzy inwestorem i bankiem kredytuj¹cym. Przy
czym bankiem kredytuj¹cym jest taki bank, który zawar³ z BGK umowê w sprawie
udzielania kredytów i trybu przekazywania premii termomodernizacyjnej lub remontowej
przewidzianej w ustawie [3]. Wykaz tych banków jest publikowany na stronie internetowej BGK [14]. Obecnie na tej liœcie znajduj¹ siê: Bank Ochrony Œrodowiska S.A.,
Bank Polskiej Spó³dzielczoœci S.A., Krakowski Bank Spó³dzielczy i Spó³dzielcza Grupa
Bankowa – Bank S.A. [14].
Realizacja procedury zwi¹zanej z udzieleniem i rozliczeniem kredytu przez banki kredytuj¹ce pozwala na pe³n¹ analizê, ocenê i kontrolê procesu termodernizacji lub remontu.
W odniesieniu do termodernizacji odbywa siê to poprzez: weryfikacjê audytu energetycznego, w którym okreœlony jest precyzyjnie sposób i zakres termomodernizacji, kontrolê
zgodnoœci zakresu zrealizowanych w trakcie modernizacji prac z zakresem okreœlonym
w audycie energetycznym, kontrolê faktycznych kosztów poniesionych na termomodernizacjê, od której zale¿y wielkoœæ premii oraz kontrolê jakoœci i poprawnoœci realizacji prac
poprzez wykonanie niezbêdnych projektów i zapewnienie nadzoru technicznego w trakcie
realizacji robót [12].
Wniosek o przyznanie premii termodernizacyjnej lub remontowej sk³ada siê do BGK za
poœrednictwem banku kredytuj¹cego inwestycjê [14]. Pozytywna weryfikacja audytu powoduje przyznanie premii. Przy czym uruchomienie premii nast¹pi wtedy, gdy przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane zgodnie z projektem i w terminie zgodnym z umow¹ kredytow¹.
Maksymalna wysokoœæ premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej
kwoty kredytu na realizacjê przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, nie wiêcej jednak ni¿
16% ca³kowitych nak³adów inwestycyjnych i nie wiêcej ni¿ przewidywana wartoœæ dwuletnich oszczêdnoœci ustalonych na podstawie audytu energetycznego [3]. Maksymalna
wysokoœæ premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie wiêcej jednak
ni¿ 15% kosztów przedsiêwziêcia remontowego [3].
Wymaganie dokonania analiz wykorzystania OZE na etapie projektowania budynku
dotyczy budynków o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 1000 m2. Inwestor ma obowi¹zek analizy mo¿liwoœci wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii na potrzeby ogrze81

wania/ch³odzenia lub przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej [5]. Jest to jedyne wymaganie
dotycz¹ce odnawialnych Ÿróde³ energii na etapie projektowania budynków. Nie zobowi¹zano bowiem planistów, projektantów i architektów do uwzglêdniania odnawialnych
Ÿróde³ energii podczas planowania, projektowania, budowy i remontu obszarów mieszkalnych, przemys³owych i budynków [9]. Brak jest jakichkolwiek wytycznych w tym
zakresie.

3. Programy i œrodki wsparcia
Programy i œrodki s³u¿¹ce promowaniu wykorzystywania energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie na poziomie regionalnym i lokalnym dotycz¹ g³ównie wsparcia
w zakresie finansowania OZE. Umo¿liwiaj¹ uzyskanie dofinansowania na realizacje inwestycji zwi¹zanych z odnawialnymi Ÿród³ami energii. Przy czym uzyskanie wsparcia jest
mo¿liwe jedynie wtedy, gdy dana technologia (instalacja, urz¹dzenie, itp.) spe³nia normy
techniczne i jakoœciowe okreœlone w specyfikacji konkretnego programu wsparcia.
Najwa¿niejszym krajowym Ÿród³em wsparcia rozwoju OZE jest Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie NFOŒiGW). Udziela on po¿yczek,
preferencyjnych kredytów, dop³at do oprocentowanych po¿yczek, kredytów i dotacji.
NFOŒiGW oferuje m.in. ogólnokrajowy program dop³at do zakupu i monta¿u kolektorów
s³onecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych [15]. We wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska S.A., Bankiem Polskiej Spó³dzielczoœci S.A., SGB-Bankiem
S.A., Krakowskim Bankiem Spó³dzielczym, Warszawskim Bankiem Spó³dzielczym i Credit
Agricole Bank Polska S.A. udziela preferencyjnego kredytu na zakup i monta¿ kolektorów
na zasadzie 45% refundacji poniesionych na ten cel kosztów kwalifikowanych [15]. Koszty
kwalifikowane obejmuj¹: sporz¹dzenie projektu budowlano-monta¿owego, zakup kolektorów s³onecznych, zasobnika ciep³ej wody u¿ytkowej, automatyki, aparatury pomiarowej
i ciep³omierza oraz monta¿ zestawu. Maksymalna kwota dop³aty wynosi 2,5 tys. z³/m2
powierzchni ca³kowitej kolektora. Banki, udzielaj¹c kredytu bankowego na podstawie zg³aszanego wniosku kredytowego, wraz z kompletem wymaganych dokumentów przejmuj¹
odpowiedzialnoœæ za kontrolê i monitorowanie spe³niania warunków otrzymania dotacji
u beneficjentów. Standardowy komplet wymaganych dokumentów obejmuje: dowód na
posiadane prawo do dysponowania nieruchomoœci¹, projekt budowlano-wykonawczy rozwi¹zania technologicznego dotycz¹cy monta¿u instalacji kolektorów s³onecznych do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej wraz z kosztorysem przedsiêwziêcia, umowê z wykonawc¹ instalacji, œwiadectwo uprawnieñ monta¿ysty i odpowiedni certyfikat dotycz¹cy
kolektorów s³onecznych [15]. £¹czna pula œrodków przeznaczonych na dofinansowanie
projektu dop³at do 2014 r. wynosi 300 mln z³ [15]. Przy czym w roku 2010 wynios³a 6 mln
696 tys. z³, w roku 2011 – 79 mln 568 tys. z³, a w 2012 wyniesie 104 mln 400 tys. z³. Do tej
pory dop³at udzielono 14 tys. beneficjentom. Na zestaw solarny œrednio uzyskali oni dotacje
w wysokoœci ponad 6,5 tys. z³ (dla wspólnot mieszkaniowych: 49,9 tys. z³), przy œrednim
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koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,4 tys. z³ na zestaw (dla wspólnot
mieszkaniowych: 110,8 tys. z³) [15].
Podstawowym Ÿród³em wsparcia na poziomie lokalnym s¹ Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie WFOŒiGW). Udzielaj¹ one po¿yczek, preferencyjnych kredytów, dop³at do oprocentowanych po¿yczek, kredytów i dotacji. Po¿yczki s¹ udzielane na okres do 15 lat. Preferencyjne kredyty s¹ udzielane we
wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska S.A. na okres do 4 lat, dla inwestycji realizowanych do 6 miesiêcy [9]. Posiadaj¹ oprocentowanie na poziomie oko³o 2% [9].
Wa¿nym œrodkiem promowania wykorzystywania energii ze Ÿróde³ odnawialnych jest
unijny Program Operacyjny – Infrastruktura i Œrodowisko, w ramach którego wspierane s¹
dzia³ania w obszarach: wytwarzanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych i sieci u³atwiaj¹ce
odbiór energii ze Ÿróde³ odnawialnych.
Jednym ze Ÿróde³ wsparcia skierowanym do instytucji sektora publicznego i prywatnego
oraz organizacji pozarz¹dowych jest fundusz – Europejski Obszar Gospodarczy (Norweski
Mechanizm Finansowy). Umo¿liwia uzyskanie dofinansowania do inwestycji zwi¹zanych
z popraw¹ efektywnoœci energetycznej lub odnawialnymi Ÿród³ami energii. £¹czna pula
œrodków przeznaczonych na dofinansowanie wszystkich projektów do 2014 r wynosi 75 mln
euro [16]. Dla pojedynczego projektu, poziom tego dofinansowania wynosi do 85% w przypadku projektu finansowanego z bud¿etu pañstwa lub do 60% dla projektu finansowanego
we wspó³pracy z sektorem prywatnym [9].
Jednym ze œrodków wsparcia na poziomie lokalnym jest równie¿ Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich opracowany na lata 2007–2013. Program umo¿liwia finansowanie
inwestycji zwi¹zanych z wytwarzaniem lub dystrybucj¹ energii ze Ÿróde³ odnawialnych do
poziomu 75% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych [9]. Skierowany jest do gmin lub
jednostek przez nie powo³anych.
Wa¿nym œrodkiem wsparcia dla ma³ych inwestycji w obszarze OZE s¹ Regionalne
Programy Operacyjne, które w ramach prowadzonej przez siebie polityki okreœlaj¹ rodzaje
projektów mog¹cych ubiegaæ siê o dofinansowanie i poziom wsparcia.
Obok funduszy proekologicznych wsparcie finansowe mo¿na uzyskaæ w formie niskooprocentowanych, preferencyjnych kredytów z ró¿nych instytucji finansowych. Szczególnie bogat¹ ofertê takich kredytów posiada Bank Ochrony Œrodowiska S.A., który œwiadczy kompleksowe us³ugi finansowe dla podmiotów realizuj¹cych projekty na rzecz ochrony
œrodowiska naturalnego.
Ponadto w niektórych regionach kraju jednostki samorz¹du terytorialnego (gminy, powiaty) wprowadzi³y mechanizmy wspomagania inwestycji w obszarze wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w postaci dotacji celowych, a pula œrodków na nie przeznaczonych,
zasady ich udzielania i ich poziom s¹ bardzo zró¿nicowane. Przyk³adowo w gminie Kleszczów
w województwie ³ódzkim pula œrodków przeznaczonych z bud¿etu gminy na wsparcie OZE
wynosi 500 tys. z³ [16]. Gmina udziela dotacji do pomp ciep³a, kolektorów s³onecznych,
ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i rekuperatorów. Poziom dofinansowania wynosi
maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia [16]. Przy czym w odniesieniu do pomp ciep³a i turbin wiatrowych nie mo¿e przekroczyæ 18 tys. z³, a dla kolektorów
s³onecznych i paneli fotowoltaicznych 7,2 tys. z³ [16].
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Najczêœciej jednostki samorz¹du terytorialnego wprowadzaj¹ dotacje do monta¿u urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê s³oneczn¹ do przygotowywania ciep³ej wody u¿ytkowej.
W województwie dolnoœl¹skim du¿e doœwiadczenie w tym obszarze posiada powiat dzier¿oniowski [12]. W ramach realizowanego przez siebie programu „S³oneczny kolektorek”
dofinansowa³ 120 inwestycji zwi¹zanych z zakupem i monta¿em kolektorów s³onecznych
przez osoby fizyczne na ³¹czn¹ kwotê 408 tys. z³ [12].

4. Przysz³oœæ OZE w budownictwie
W przysz³oœci przewiduje siê znaczny wzrost liczby instalacji umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie OZE w budownictwie mieszkaniowym. W budynkach jedno- i wielorodzinnych
bêd¹ instalowane instalacje: solarne, fotowoltaiczne, wykorzystuj¹ce biomasê, wiatrowe
i geotermalne. Dziêki nim odnawialne Ÿród³a energii zostan¹ wykorzystane do ogrzewania
pomieszczeñ, podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej, wytwarzania energii elektrycznej do
zasilania odbiorników elektrycznych i oœwietlenia. Przy czym zastosowanie kolektorów
s³onecznych do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w budynku jednorodzinnym lub
wspomagania przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w budynku wielorodzinnym stanie
siê stosunkowo powszechne i pozwoli na uzyskanie znacznych oszczêdnoœci ekonomicznych.
Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii w obiektach handlowych i przemys³owych
bêdzie uzale¿nione od op³acalnoœci ich stosowania i polityki inwestorów (w³aœcicieli/zarz¹dców) w tym obszarze.
Szacunkowy udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie powinien wynosiæ odpowiednio 13% w 2015 r. i 15% w 2020 r. [9]. Udzia³ ten bêdzie zró¿nicowany
w zale¿noœci od rodzajów budynków. Dla budynków mieszkalnych powinien wynosiæ
odpowiednio 14% w 2015 r. i 16% w 2020 r., dla budynków publicznych – 13% w 2015 r.
i 15% w 2020 r, natomiast dla budynków publicznych – 12% w 2015 r. i 14% w 2020 r.
[9].
Uzyskanie takiego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie bêdzie realne
dopiero po wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych i atrakcyjnych programów
wsparcia. Doœwiadczenia krajowe i unijne z istniej¹cymi systemami promowania wykorzystania
OZE w budownictwie wskazuj¹, ¿e liczba instalacji zale¿y od rozwi¹zañ prawnych w tym
obszarze i skali udzielanej pomocy ze strony administracji rz¹dowej i samorz¹dowej [16].
W kraju zale¿noœæ ta jest szczególnie widoczna w odniesieniu do stosowania instalacji solarnych
do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej w budownictwie [15, 16].
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Wnioski
Znaczne zwiêkszenie udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie i rozwój rozwi¹zañ w tym obszarze bêdzie mo¿liwy dopiero po wprowadzeniu
odpowiednich regulacji prawnych i atrakcyjnych programów wsparcia.
W uregulowaniach prawnych konieczne jest wprowadzenie minimalnych poziomów
wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budownictwie oraz wprowadzanie standardu energooszczêdnego w budownictwie mieszkalnym jedno- i wielorodzinnym. Otworzy
to drogê do powszechnego korzystania z urz¹dzeñ i instalacji wykorzystuj¹cych odnawialne
Ÿród³a energii w budownictwie.
Konieczne jest podjêcie dzia³añ w obszarze wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budynkach publicznych tak, aby pe³ni³y one rolê wzorcow¹ i sta³y siê przyk³adami do naœladowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
W ramach mechanizmów wspomagania inwestycji w obszarze wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ w budownictwie konieczne jest wprowadzenie w skali ca³ego kraju prostych, atrakcyjnych i ró¿norodnych systemów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie niezbêdnych œrodków finansowych na realizacje takich inwestycji dostosowanych do potrzeb i mo¿liwoœci
inwestora. Systemy takie powinny byæ wzorowane na programie dop³at do zakupu i monta¿u
kolektorów s³onecznych realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
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Waldemar DO£ÊGA

Legal and economic aspects of the utilisation of renewable
energy sources in construction
Abstract
This paper examines the legal and economic aspects of the utilization of renewable energy sources
in construction. It presents solutions enabling common utilization of renewable energy sources in
buildings in the following areas: electricity supply, heating of rooms and water heating. National legal
regulations in aspect of installing and use of renewable energy sources in new built and modernized
buildings are discussed. Solutions introduced by national legal regulations including: certain help in
installing of renewable energy sources in buildings, instruments for promotion of utilization of
renewable energy sources in construction and requirement performed an analysis of renewable energy
sources utilization at stage of building designing are presented. Special attention is paid to: energy
evaluation system of buildings, thermo-modernization bonus and repair bonus. National instruments
for promotion of utilization of renewable energy sources in construction and used model of incentives
and bonuses in this area are analyzed. Moreover, programs and means for promotion of utilization of
renewable energy sources at regional and local level concerned financial support for these investments
are analyzed. Prospects of utilization of renewable energy sources in future are shown and catalogue of
essential changes in existing regulations and mechanisms of support are defined. Proposed changes
concern: introduction of minimal levels of renewable energy sources utilization in construction,
introduction of energy-saving standards in detached houses and blocks of flats and introduction of
simply, attractive and diverse financial support systems.
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