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Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciep³a �
uwarunkowania prawne

Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym1 ) do zadañ
w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. W tym, w szczególno�ci zadania w³asne obej-
muj¹ sprawy z zakresu ³adu przestrzennego, gospodarki
nieruchomo�ciami, ochrony �rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej.

Zakres oddzia³ywania samorz¹dów terytorialnych w dwu
g³ównych obszarach energetyki, tj. elektroenergetyce i cie-
p³ownictwie, wynika z istniej¹cych regulacji prawnych. Jest
on okre�lony w sposób ogólny. Prawo nak³ada jedynie obo-
wi¹zki samorz¹dów lokalnych w zakresie zapewnienia swo-
im mieszkañcom zaopatrzenia w te media energetyczne.
Samorz¹d lokalny, jako podmiot, który zosta³ obci¹¿ony tego
rodzaju obowi¹zkami, mo¿e je wykonywaæ w zasadzie w
dowolnie przez siebie wybrany sposób. Mo¿e on, mianowi-
cie zapewniaæ pokrycie zapotrzebowania swoich mieszkañ-
ców korzystaj¹c z us³ug innych podmiotów zawodowo zaj-
muj¹cych siê dostarczaniem energii elektrycznej i ciep³a lub
mo¿e wykorzystywaæ w tym celu w³asne przedsiêbiorstwa
energetyczne. Jest to kwestia wyboru, jakiego musi doko-
naæ samorz¹d lokalny, ale chodzi na pewno o to, aby wy-
braæ rozwi¹zanie najbardziej korzystne dla spo³eczno�ci
lokalnej.

Powstanie i sprawne funkcjonowanie ka¿dego rynku, w
tym tak¿e lokalnego rynku energii elektrycznej, uzale¿nio-
ne jest m.in. od odpowiedniego zakotwiczenia podstaw jego
dzia³ania w obowi¹zuj¹cym prawie, przy czym samo pojê-
cie rynku jest tu wieloaspektowe i w energetyce u¿ywane
nie w jego klasycznym znaczeniu.

Rynek jest bowiem zazwyczaj definiowany jako miej-
sce, zorganizowane instytucjonalnie, gdzie s¹ dokonywane
akty kupna i sprzeda¿y tworzonych dóbr � produktów i
us³ug. Poniewa¿ jednak energia elektryczna jest bardzo
charakterystycznym towarem, tak¿e mechanizmy rynku tej
energii musz¹ odbiegaæ od klasycznego ujêcia. Rynek energii
elektrycznej charakteryzuje siê bowiem konieczno�ci¹ za-
pewnienia ci¹g³ego dok³adnego równowa¿enia zapotrzebo-
wania popytu i poda¿y energii elektrycznej ze wzglêdu na
brak mo¿liwo�ci nawet krótkoterminowego magazynowa-
nia tego towaru. Charakteryzuje siê on równie¿ ma³¹ ela-
styczno�ci¹ popytu w krótkim okresie czasu oraz ³atwo-

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami).

�ci¹ monopolizacji rynku poprzez wykorzystanie specyficz-
nych cech fizycznych dzia³ania systemu elektroenergetycz-
nego. Aby�my mieli przy tych wszystkich ograniczeniach
do czynienia z dzia³aniem na tym rynku mechanizmów kon-
kurencji, musi siê on charakteryzowaæ odpowiedni¹ liczb¹
uczestników, przejrzysto�ci¹ struktur i zasad funkcjonowa-
nia, równymi prawami uczestników, ³atwym dostêpem do
informacji rynkowej, skuteczn¹ kontrol¹ i zabezpieczeniem
przed wykorzystywaniem pozycji ograniczaj¹cej konkuren-
cjê. Ponadto nie mog¹ istnieæ bariery dostêpu do tego ryn-
ku dla poszczególnych potencjalnych jego uczestników oraz
musz¹ byæ dostêpne wysoko wydajne technologie2).

W swej istocie rynek ten sk³ada siê z dwu segmentów
tj. rynku systemowego i rynku lokalnego. Rynek systemo-
wy energii elektrycznej jest czê�ci¹ rynku energii, w której
handel energi¹ (hurtowy lub systemowy) odbywa siê w
obrêbie sieci przesy³owej. Natomiast najogólniej rzecz uj-
muj¹c rynki lokalne stanowi¹ czê�æ rynku energii, w której
handel energi¹ (detaliczny) jest dokonywany w obrêbie sieci
rozdzielczych. Powstanie tego segmentu rynku w Polsce
umo¿liwi³a restrukturyzacja energetyki polegaj¹ca przede
wszystkim na organizacyjnym rozdzieleniu dzia³alno�ci
zwi¹zanej z sieci¹ przesy³ow¹ od dzia³alno�ci na sieciach
dystrybucyjnych.

Rynek energii elektrycznej mo¿e byæ tak¿e traktowany
jako pewien obszar wspólnego bilansowania i �wiadczenia
us³ug regulacyjnych w ramach systemu elektroenergetycz-
nego. Przy takim ujêciu rynku energii nale¿y podkre�liæ fakt,
¿e rynki te, a wiêc systemowy i lokalne wzajemnie siê prze-
nikaj¹ i s¹ ze sob¹ �ci�le powi¹zane. Mamy tu bowiem do
czynienia z obszarem wspólnego bilansowania i �wiadcze-
nia us³ug regulacyjnych dla ca³ego systemu elektroenerge-
tycznego. Dlatego tym bardziej konieczne jest precyzyjne
okre�lenie kryteriów tworzenia poszczególnych rynków, w
tym szczególnie rynku lokalnego, którego zasiêg terytorial-
ny wyznaczaj¹ fizycznie posiadane sieci oraz rozk³ad miej-
scowy �róde³ wytwarzania. Niezbêdne jednak dla tego rynku
jest tak¿e funkcjonowanie odpowiednich umów zawar-
tych z Operatorem Systemu Przesy³owego zapewniaj¹cych

2) Te kryteria, jako kryteria rynku konkurencyjnego zosta³y zawarte w sta-
nowisku Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2000 r w sprawie kryteriów
uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, natomiast od
dnia 1 stycznia 2003 r. stanowi¹ one kryteria dzia³ania w warunkach
konkurencji, o których stanowi w art. 49 ust. 3 Prawa energetycznego.



strona 386 czerwiec 2003www.elektroenergetyka.pl

dostêp do Rynku Bilansuj¹cego. Jest to konieczne dla za-
pewnienia odpowiednich parametrów otrzymywanej przez
odbiorcê koñcowego energii � zgodnej ze standardami ob-
s³ugi odbiorców.

Nale¿y jednocze�nie pamiêtaæ, ¿e lokalny rynek energii
elektrycznej nie dzia³a w �enklawie� i to zasadniczo wyró¿-
nia go od lokalnego rynku ciep³a, poniewa¿ ten ostatni jest
co do zasady rynkiem izolowanym, z za³o¿enia obejmuj¹-
cym tylko okre�lone obszary. Natomiast lokalny rynek energii
elektrycznej nigdy nie jest oderwany od krajowego syste-
mu elektroenergetycznego (musia³yby bowiem nast¹piæ
rozciêcia sieci), dlatego jest obszarem identyfikowanym
przede wszystkim poprzez zawarte umowy g³ównie sprze-
da¿y energii elektrycznej. Obszar rynku lokalnego nie jest
okre�lony ani przepisami prawa energetycznego, ani ¿ad-
nego rodzaju koncesj¹. Granice tego rynku na ró¿nych po-
ziomach napiêæ mog¹ przebiegaæ w ró¿nych miejscach
i mog¹ siê zmieniaæ wraz z zawieraniem nowych umów.
Maj¹ wiêc charakter dynamiczny. Obszar rynku lokalnego
mo¿e byæ okre�lony w strukturze spó³ek dystrybucyjnych,
miêdzy innymi dla celów regulacji przep³ywów energii na
jego liniach granicznych. W przypadku zawarcia umowy na
rynku lokalnym strony staj¹ siê automatycznie uczestnika-
mi tego rynku, tam te¿ ma miejsce sprzeda¿ bezpo�rednia
na warunkach taryfowych. Uczestnikami lokalnego rynku
energii oprócz spó³ek dystrybucyjnych i odbiorców mog¹
byæ tak¿e elektrociep³ownie zawodowe, elektrownie i elek-
trociep³ownie przemys³owe i komunalne, ma³e elektrownie
wodne, ma³e elektrownie wykorzystuj¹ce odnawialne �ró-
d³a energii, ma³e elektrownie gazowe. Du¿y wp³yw na jego
rozwój mo¿e mieæ samorz¹d lokalny.

Jednym z podstawowych podmiotów lokalnego rynku
energii elektrycznej jest operator systemu rozdzielczego,
którego zadaniem jest optymalizowanie realizacji kontrak-
tów zwi¹zanych z obrotem energi¹, ale równie¿ zapewnie-
nie bezpiecznej pracy systemu. W sytuacji zagro¿eñ bez-
pieczeñstwa lub innych istotnych zmian na rynku energii,
musi on podejmowaæ decyzje, których konsekwencjami s¹
zarówno efekty ekonomiczne, jak i techniczne. Zatem w
celu umo¿liwienia operatorom systemu i rynków lokalnych
podejmowanie optymalnych decyzji w trakcie prowadzenia
gry rynkowej niezbêdne staje siê wyposa¿enie centrów
operatorskich w zaawansowane systemy pomiarowe i tele-
informatyczne.

W odró¿nieniu od rynku energii elektrycznej rynek ciep³a
jest z samego za³o¿enia rynkiem lokalnym, tworzy wydzielo-
n¹ enklawê, zaopatruj¹c¹ �ci�le okre�lony obszary. Zapo-
trzebowanie na ciep³o w zakresie ogrzewania i ciep³ej wo-
dy mo¿e byæ pokryte zarówno przy wykorzystaniu �róde³
opalanych paliwem ciek³ym, gazowym lub paliwem sta³ym,
a tak¿e �róde³ ciep³a wykorzystuj¹cych energiê odnawialn¹.
W zwi¹zku z tym istnieje mo¿liwo�æ konkurencji pomiêdzy
producentami energii cieplnej, co nie oznacza automatycz-
nie, ¿e na tym rynku mamy do czynienia z konkurencj¹ na
poziomie dostaw ciep³a do odbiorcy finalnego. Konkurencja
ta bowiem zasadniczo istnieje na etapie planowania syste-
mu ciep³owniczego i wyboru dostawcy. Konkurencja bie¿¹-
ca wymaga bowiem odpowiednich rezerw mocy cieplnej,
co w systemach lokalnych na ogó³ nie jest op³acalne.

Obszary wspó³pracy i zadania samorz¹dów
lokalnych i przedsiêbiorstw energetycznych

Analizuj¹c ustawê � Prawo energetyczne3)  oraz usta-
wê z o zagospodarowaniu przestrzennym4)  mo¿na wyró¿-
niæ pewne obszary wspó³pracy dwu najwa¿niejszych kre-
atorów lokalnego ryku energii, tj. przedsiêbiorstw energe-
tycznych i samorz¹du lokalnego, identyfikowane przede
wszystkim poprzez na³o¿enie na te podmioty obowi¹zków.
Podstawowym z nich jest planowanie obecnego i przysz³e-
go zaopatrzenia w media energetyczne.

Zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym
na szczeblu gminnym w kompetencjach samorz¹dów lo-
kalnych le¿y opracowanie studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazane doku-
menty planistyczne maj¹ bezpo�redni wp³yw na prawid³o-
we planowanie energetyczne na terenie ca³ej gminy, stano-
wi¹ bowiem podstawê do opracowania za³o¿eñ planu za-
opatrzenia w media energetyczne mieszkañców gminy.

Postanowienia w zakresie zaopatrzenia i planowania
energetycznego wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cej ustawy � Pra-
wo energetyczne s¹ zawarte w art. 7 ust. 4, 5 i 6 oraz art.
16�20. Przepisy te precyzyjnie okre�laj¹ zakres planów
przedsiêbiorstw i samorz¹dów terytorialnych. Unormowa-
no w nich wymagania co do minimalnego czasu, na jaki
plany te maj¹ byæ sporz¹dzone (na okres nie krótszy ni¿
trzy lata). Sformu³owano precyzyjnie obowi¹zek wspó³pra-
cy przedsiêbiorstw energetycznych z przy³¹czonymi pod-
miotami i gminami. Wskazano ponadto na obowi¹zek
uwzglêdnienia w planach rozwoju przedsiêbiorstw energe-
tycznych nie tylko ustaleñ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, ale równie¿ kierunków rozwoju
gmin okre�lonych w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin. Prawo energetycz-
ne wskazuje tak¿e precyzyjnie, co musz¹ one zawieraæ (art.
16 ust. 3). Co istotne, plany te powinny zapewniaæ mini-
malizacjê nak³adów i kosztów ponoszonych przez przed-
siêbiorstwo energetyczne, tak aby nak³ady i koszty nie po-
wodowa³y w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu
cen i stawek op³at energii elektrycznej lub ciep³a, przy za-
pewnieniu ci¹g³o�ci, niezawodno�ci i jako�ci dostaw.

Obowi¹zek sporz¹dzania tego rodzaju planów spoczy-
wa na wszystkich przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê prze-
sy³aniem i dystrybucj¹ energii sieciowej. Przedsiêbiorstwa
energetyczne sporz¹dzaj¹c plany rozwoju bior¹ pod uwagê
przede wszystkim bie¿¹ce i przysz³e potrzeby odbiorców.
Podstawowym natomiast dzia³aniem przedsiêbiorstwa ener-
getycznego jest finansowanie budowy i rozbudowy sieci.
Art. 7 ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne stanowi zasa-
dê ogóln¹, zgodnie z któr¹ przedsiêbiorstwa energetyczne
zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycz-
nej lub ciep³a s¹ obowi¹zane zapewniaæ realizacjê oraz fi-
nansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr 54, poz. 348 z
pó�niejszymi zmianami).

4) Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 nr 15, poz.
139 z pó¿n. zm.)
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przy³¹czeñ podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, na
warunkach okre�lonych w rozporz¹dzeniu przy³¹czenio-
wym5 ) i w rozporz¹dzeniu taryfowym6) , a tak¿e w za³o¿e-
niach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego7). Przedstawione uregulowania prawne nie wyklucza-
j¹ jednak mo¿liwo�ci innego roz³o¿enia ciê¿arów finanso-
wania procesów inwestycyjnych. Dopu�ciæ nale¿y bowiem
rozwi¹zanie, zgodnie z którym w toku uzgadniania planów
przedsiêbiorstw z za³o¿eniami do planów zaopatrzenia ener-
getycznego gminy, mog¹ zostaæ podjête ustalenia o wspó³-
finansowaniu przez przedsiêbiorstwo energetyczne i gmi-
nê inwestycji, która jest na przyk³ad szczególnie istotna
z punktu widzenia spo³eczno�ci lokalnej.

Zakres zadañ w³asnych gminy, zosta³ okre�lony w art.
18 Prawa energetycznego, zgodnie z którym gmina w za-
kresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ lub ciep³o jest
zobowi¹zana do:
1) planowania i organizacji zaopatrzenia w ciep³o, energiê

elektryczn¹ na obszarze gminy,
2) planowania o�wietlenia miejsc publicznych i dróg znaj-

duj¹cych siê na terenie gminy,
3) finansowania o�wietlenia ulic, placów i dróg, znajduj¹-

cych siê na terenie gminy, w odniesieniu do których
gmina jest zarz¹dc¹, z tym, ¿e �rodki na finansowanie
o�wietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich
i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu,
pokrywane s¹ z bud¿etu pañstwa,

4) opracowania projektu za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w
ciep³o i energiê elektryczn¹.
Przepisy ustawy � Prawo energetyczne okre�laj¹ tryb

sporz¹dzenia za³o¿eñ do planów zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i ciep³o (art. 19). Mimo ¿e sporz¹dzanie za³o-
¿eñ do planu zaopatrzenia jest obowi¹zkiem ustawowym,
to jego niewype³nienie nie jest ob³o¿one ¿adnymi sankcja-
mi dla organów gminy. Trzeba jednak podkre�liæ, ¿e nie-
wywi¹zanie siê z tego obowi¹zku mo¿e rodziæ negatyw-
ne skutki ekonomiczne po stronie gminy. Zgodnie bowiem
z wyrokiem S¹du Antymonopolowego8)  (obecnie S¹du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów), zaniechania gminy

5) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze�nia 2000 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci elektro-
energetycznych, obrotu energi¹ elektryczn¹, �wiadczenia us³ug przesy-
³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�cio-
wych obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 85, poz. 957).

6) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli-
czeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ (Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 7).

7) Za przy³¹czenie do sieci przewidzianej w za³o¿eniach do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pobiera siê op³atê okre�lon¹ na
podstawie ustalonych w taryfie stawek op³at za przy³¹czenie do sieci.
Stawki te kalkuluje siê na podstawie jednej czwartej �redniorocznych
nak³adów inwestycyjnych na budowê odcinków sieci s³u¿¹cych do przy-
³¹czenia podmiotów ubiegaj¹cych siê o przy³¹czenie, okre�lonych w pla-
nie rozwoju danego przedsiêbiorstwa energetycznego. Natomiast kosz-
ty wynikaj¹ce z tych nak³adów w zakresie, w jakim zosta³y pokryte
op³atami za przy³¹czenie do sieci, nie stanowi¹ podstawy do ustalania w
taryfie stawek op³at za przesy³anie i dystrybucjê energii elektrycznej lub
ciep³a. Nak³ady inwestycyjne w pozosta³ym zakresie pokrywane s¹ wiêc
przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

8) Zob. wyrok SA z 10 stycznia 2001 sygn. akt. XVII Ame 51-58/00.

w tym zakresie mog¹ stanowiæ podstawê roszczeñ przed-
siêbiorstw energetycznych z tytu³u poniesionych szkód,
wynikaj¹cych z konieczno�ci zastosowania wobec pod-
miotów przy³¹czanych do sieci op³at przy³¹czeniowych wg
taryfy przy³¹czeniowej, czyli op³atê pokrywaj¹c¹ tylko
czê�æ kosztów przy³¹czenia. Przysz³y odbiorca nie ma
bowiem wp³ywu na tre�æ planu, jego szczegó³owo�æ, ani
te¿ nie ma mo¿liwo�ci oceny, czy jest on dostatecznie
szczegó³owy, aby przedsiêbiorstwo mog³o sporz¹dziæ w³a-
sny plan. Natomiast zaniechania gminy w tym zakresie
nie powinny powodowaæ negatywnych konsekwencji dla
odbiorcy indywidualnego. Je¿eli wiêc gmina nie uchwali-
³a za³o¿eñ do miejscowego planu zaopatrzenia w media
energetyczne, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, przed-
siêbiorstwo energetyczne mo¿e pobieraæ op³atê za przy-
³¹czenie do sieci w wysoko�ci umownej. Jak jednak s³usz-
nie przyj¹³ S¹d Antymonopolowy, zaniechania gminy w
tej mierze nie powinny obci¹¿aæ odbiorcy indywidualne-
go, który na uchwalanie omówionych dokumentów plani-
stycznych nie ma wp³ywu. W takiej sytuacji, przed okre-
�leniem czy podstaw¹ op³aty powinna byæ taryfa, czy
umowa, przedsiêbiorstwo energetyczne powinno zbadaæ
przeznaczenie danego obszaru w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego lub studium uwarunko-
wañ zagospodarowania przestrzennego i pobraæ od od-
biorcy indywidualnego op³atê wg stawek taryfowych (je-
¿eli przeznaczenie gruntu wskazuje, ¿e stosowne plany
powinny byæ sporz¹dzone), a ewentualnymi kosztami do-
datkowymi wynik³ymi z braku omawianych dokumentów
planistycznych obci¹¿yæ gminê.

Je¿eli natomiast plany przedsiêbiorstw energetycznych
nie zapewniaj¹ realizacji za³o¿eñ gminnych do planu za-
opatrzenia w ciep³o i energiê elektryczn¹, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia
w ciep³o i energiê elektryczn¹ dla obszaru gminy lub jej
czê�ci (art. 20 ustawy � Prawo energetyczne). Projekt
planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez
radê gminy za³o¿eñ i powinien byæ z nim zgodny. Kon-
strukcja omawianego przepisu wskazuje, ¿e gmina przy-
stêpuje do sporz¹dzenia planu zaopatrzenia w sytuacji,
gdy plan przedsiêbiorstwa nie zapewnia realizacji potrzeb
gminy wyra¿onych w za³o¿eniach do planu zaopatrzenia
gminy w media energetyczne. Przes³ankê konieczno�ci
opracowania przez gminê planu zaopatrzenia nale¿y rozu-
mieæ przede wszystkim jako sytuacjê, w której uchwalo-
ne za³o¿enia do planu wykraczaj¹ poza ustalenia doku-
mentów planowania przestrzennego, tj. miejscowego pla-
nu zagospodarowania lub studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego. Plan zaopatrze-
nia energetycznego gminy nie mo¿e wykraczaæ poza usta-
lenia uchwalonych za³o¿eñ. Jest to jednak do�æ specy-
ficzna konstrukcja prawna, poniewa¿ plan ten mo¿e obli-
gowaæ do jego wykonania jedynie gminê, na pewno nie
przedsiêbiorstwo energetyczne, które jest przecie¿ samo-
dzielnym podmiotem gospodarczym9).

9) Nale¿y postulowaæ o uporz¹dkowanie tej kwestii w przewidywanej
nowelizacji Prawa energetycznego.
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Na podstawie omówionych aktów prawnych mo¿emy
zidentyfikowaæ pewne p³aszczyzny wspó³pracy przedsiê-
biorstw energetycznych i samorz¹du lokalnego, do których
nale¿¹:
� rozwój sieci lokalnych pozwalaj¹cych na pokrycie zapo-

trzebowania na no�niki energetyczne,
� wspó³praca w zakresie realizacji zadañ dotycz¹cych

o�wietlenia drogowego,
� wspó³praca we wdra¿aniu racjonalnego u¿ytkowania

energii oraz rozwoju nowych efektywnych �róde³ ener-
gii elektrycznej i ciep³a.
Dotychczasowa praktyka wskazuje jednak, ¿e wynika-

j¹cy z omówionych przepisów pewien modelowy system
wspó³pracy nie jest zasadniczo wykorzystywany. Mo¿na
bowiem zaobserwowaæ brak koordynacji gminnych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego z planami roz-
woju infrastruktury technicznej.

Przypadki planowania osiedli mieszkaniowych bez
wskazania lokalizacji linii elektroenergetycznych lub stacji
oraz wynikaj¹ce z tego tytu³u spory dotycz¹ce kwestii,
kto i w jakiej czê�ci ma finansowaæ rozbudowê tego ro-
dzaju infrastruktury technicznej, s¹ nadal czêste, a ich
rozstrzygniêcie wymaga niejednokrotnie ingerencji orga-
nów administracji pañstwowej (Prezes URE lub UOKiK)
oraz s¹dów (Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
s¹dów powszechnych) w zale¿no�ci od rodzaju i stadium
zaistnia³ego sporu.

Zasada TPA a lokalne rynki energii

Podstawowym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym powstanie
silnych i efektywnych rynków konkurencyjnych, w tym
tak¿e rynków lokalnych, w wytwarzaniu i obrocie energi¹
elektryczn¹ i ciep³em jest na³o¿enie na przedsiêbiorstwa
sieciowe obowi¹zku udostêpnienia sieci dla innych pod-
miotów � tzw. dostêp stron trzecich, okre�lany w skró-
cie TPA z angielskiego Third Party Access. Zasada ta
w prawie polskim sformu³owana zosta³a w art. 4 ust. 2
ustawy � Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem
przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³a-
niem i dystrybucj¹ energii elektrycznej i ciep³a maj¹ obo-
wi¹zek zapewniæ wszystkim podmiotom, na zasadzie rów-
noprawnego traktowania, �wiadczenie us³ug przesy³o-
wych polegaj¹cych na przesy³aniu paliw lub energii od
wybranego przez te podmioty dostawcy energii elektrycz-
nej lub ciep³a, na zasadach i w zakresie okre�lonym w
ustawie.

�wiadczenie tych us³ug odbywa siê na podstawie umo-
wy o �wiadczenie us³ug przesy³owych i nie mo¿e obni¿aæ
niezawodno�ci dostarczania oraz jako�ci paliw lub energii
poni¿ej poziomu okre�lonego odrêbnymi przepisami, a tak-
¿e nie mo¿e powodowaæ niekorzystnej zmiany cen oraz
niekorzystnej zmiany zakresu dostarczania paliw lub ener-
gii do innych podmiotów przy³¹czonych do sieci.

Decyzja o korzystaniu z TPA, czyli uczestnictwie w rynku
nale¿y, co do zasady, do odbiorców, z wyj¹tkiem okresu
przej�ciowego do 1 stycznia 2006 r., w którym obowi¹zu-
je harmonogram upowa¿nienia do korzystania z TPA.

Realizacja zasady TPA, s³usznej w swych za³o¿eniach
i zmierzaj¹cej do rozwijania konkurencji na rynku mediów
energetycznych, od samego pocz¹tku napotyka³a pew-
ne trudno�ci zwi¹zane z jej wdro¿eniem. Do�æ du¿e skom-
plikowanie samego systemu rozliczeñ odbiorców korzy-
staj¹cych z zasady TPA oraz fakt, ¿e ceny energii elek-
trycznej w transakcjach w ramach TPA nie ró¿ni¹ siê istot-
nie od cen stosowanych przez spó³ki dystrybucyjne dla
odbiorców taryfowych, powoduje, ¿e obecnie zaintereso-
wanie korzystaniem z tego rodzaju uprawnienia jest nie-
wielkie. Ta sytuacja wynika z wci¹¿ utrzymuj¹cego siê sub-
sydiowania dzia³alno�ci w zakresie obrotu przez dzia³al-
no�æ sieciow¹ spó³ek dystrybucyjnych oraz subsydiowa-
nia odbiorców komunalno-bytowych przez odbiorców prze-
mys³owych, którzy ju¿ nabyli uprawnienia do wyboru do-
stawcy, co z kolei jest spowodowane prawnymi ograni-
czeniami tempa wzrostu cen dla odbiorców bytowo-ko-
munalnych.

Rozwój lokalnych rynków energii elektrycznej zale¿y od
rozwoju us³ug przedsiêbiorstw obrotu agreguj¹cych oferty,
co znakomicie u³atwi³oby korzystanie z zasady TPA przez
mniejsze podmioty, ale wymaga czasu na opanowanie tego
typu procedur. Obserwuje siê bowiem pewn¹ niechêæ
uprawnionych odbiorców do korzystania z TPA, która jest
spowodowana konieczno�ci¹ podjêcia ryzyka zwi¹zanego
z kszta³towaniem �koszyka zakupów�, konieczno�ci¹ two-
rzenia grafików dobowo-godzinowych oraz ponoszeniem
kosztów w³asnych odchyleñ w stosunku do prognozy na
Rynku Bilansuj¹cym. W przypadku �le skonstruowanego
grafiku koszty bilansowania mog¹ przekroczyæ korzy�ci p³y-
n¹ce z bezpo�redniego zakupu energii. Korzystanie z tego
uprawnienia jest op³acalne dla odbiorców, którzy maj¹ do-
brze okre�lone profile zapotrzebowania na energiê elek-
tryczn¹ i specyfika ich dzia³alno�ci pozwala na dok³adne
planowanie zu¿ycia energii. Czerpanie korzy�ci w warun-
kach rynkowych wymaga dyscypliny i jest obarczone ryzy-
kiem. Dlatego wielu odbiorców uprawnionych pozostaje
odbiorcami taryfowymi spó³ek dystrybucyjnych, poniewa¿
w taryfach spó³ek maj¹ oni dok³adnie okre�lone ceny zaku-
pu energii, a bilansowanie ich odchyleñ od grafików jest
sk³adow¹ odchyleñ wszystkich odbiorców spó³ki dystry-
bucyjnej.

Odbiorcy, którzy chc¹ obecnie skorzystaæ z zasady TPA
musz¹ mieæ udokumentowane zu¿ycie na poziomie okre-
�lonym w rozporz¹dzeniu10)  w roku poprzedzaj¹cym, rok
w którym chce z dostêpu do sieci skorzystaæ. Jednak¿e
odbiorca, który naby³ prawo do korzystania z us³ug przesy-
³owych pozostaje nim tak¿e w latach nastêpnych. Konstruk-
cja tego przepisu wskazuje, ¿e nawet w sytuacji, gdyby
zu¿ycie u takiego odbiorcy w latach nastêpnych siê zmniej-
szy³o, to i tak pozostaje on odbiorc¹ uprawnionym. Do
wielko�ci zakupionej energii, maj¹cej wp³yw na wielko�æ
rocznego zu¿ycia, wlicza siê tak¿e energiê wyprodukowa-
n¹ we w³asnych �ród³ach. Obecnie odbiorc¹ uprawnionym

10) Rozporz¹dzenie Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, z dnia
20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez od-
biorców prawa do korzystania z us³ug przesy³owych (Dz.U. nr 17,
poz. 158).
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11) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 122, poz. 1336) w sprawie obowi¹zku zakupu energii
elektrycznej ze �róde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwa-
rzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a, a tak¿e ciep³a ze �róde³
niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowi¹zku.

mo¿e byæ tak¿e tzw. odbiorca rozproszony, tj. taki który
ma kilka �róde³ odbioru (niezale¿nie od ich charakterysty-
ki), znajduj¹cych siê na terenie dzia³ania jednego przedsiê-
biorstwa sieciowego. Odbiorca taki nabywa prawo do ko-
rzystania z TPA je¿eli wielko�æ rocznego zu¿ycia, któr¹ sta-
nowi suma zu¿ycia energii elektrycznej przez danego od-
biorcê w³¹cznie z produkcj¹ w³asn¹, przekracza ustawowe
limity okre�lane w rozporz¹dzeniu.

Je¿eli chodzi natomiast o rynek ciep³a, to nale¿y pod-
kre�liæ, ¿e obecnie praktycznie nie wystêpuj¹ jeszcze wa-
runki, które by umo¿liwi³y powstanie lokalnych konkuren-
cyjnych rynków ciep³a z wykorzystaniem zasady TPA. Tylko
pojedyncze przedsiêbiorstwa podjê³y starania zmierzaj¹-
ce do zawarcia umów przesy³owych. Zwi¹zane to jest m.
in. ze specyfik¹ pracy sieci ciep³owniczych. Realizacja tej
zasady wymaga spe³nienia kilku istotnych wymagañ. Mu-
sz¹ istnieæ techniczne mo¿liwo�ci przes³ania istniej¹c¹ sie-
ci¹ zamówionej mocy cieplnej i ilo�ci ciep³a, bez pogor-
szenia niezawodno�ci i zakresu dostarczania ciep³a pozo-
sta³ym odbiorcom przy³¹czonym do sieci. �wiadczenie
us³ug przesy³owych nie mo¿e spowodowaæ niekorzystnej
zmiany ceny (jej wzrostu) dla pozosta³ych odbiorców eks-
ploatuj¹cych wspóln¹ sieæ z odbiorcami uprawnionymi.
�ród³o ciep³a i wêz³y ciep³ownicze w obiektach odbiorcy,
korzystaj¹cego z us³ug przesy³owych, musz¹ byæ wypo-
sa¿one w uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe, umo¿liwiaj¹-
ce okre�lenie ilo�ci ciep³a dostarczanego ze �ród³a cie-
p³a i odbieranego z sieci ciep³owniczej. Wreszcie sieæ cie-
p³ownicza musi byæ zabezpieczona przed pogorszeniem
parametrów no�nika ciep³a oraz musz¹ byæ dotrzymane
standardy jako�ciowe obs³ugi odbiorców przy³¹czonych
do sieci.

Dotychczasowe do�wiadczenia zwi¹zane z rozstrzyga-
niem sporów o �wiadczenie us³ug przesy³owych przez Pre-
zesa URE, na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa energetyczne-
go, wskazuj¹, ¿e sporne kwestie dotycz¹ce �wiadczenia
us³ug przesy³owych w ciep³ownictwie oraz wykorzystania
istniej¹cych i projektowanych �róde³ ciep³a powstaj¹ przede
wszystkim w miastach, w których nie opracowano za³o-
¿eñ do planów zaopatrzenia w ciep³o, co stanowi obowi¹-
zek gmin. Ze wzglêdu na specyfikê rynku ciep³a, pojawiaj¹
siê obecnie tak¿e koncepcje odej�cia od zasady TPA na
rzecz rynków lokalnych prowadzonych na zasadzie �single
buyer�, któr¹ to funkcjê pe³ni³yby przedsiêbiorstwa ciep³ow-
nicze. W systemie tym wszystkie �ród³a ciep³a w jednym
wydzielonym systemie pracuj¹ dla jednego kupuj¹cego (sin-
gle buyer), który jest zobowi¹zany do optymalizacji kosz-
tów zakupu od ka¿dego z tych dostawców zmierzaj¹c do
takiego ukszta³towania portfela zakupów ciep³a, aby jego
cena by³a jak najni¿sza na danym terenie przy zagwaran-
towaniu pewno�ci zasilania. Rynek ciep³a powinien byæ
bowiem rozpatrywany w odniesieniu do ogó³u odbiorców
i wyboru systemu zaopatrzenia w ciep³o oraz w odniesie-
niu do poszczególnych odbiorców i wyboru optymalnego
sposobu pokrycia ich potrzeb cieplnych. Wybór odpowied-
niego systemu zwi¹zany z planowaniem energetycznym,
w tym strategia urynkowienia i optymalizacja kosztów za-
opatrzenia w ciep³o i inne no�niki energii powinien byæ roz-
patrywany w skali gminy.

Uwarunkowania prawne wykorzystania energii
ze �róde³ odnawialnych i wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a

Okre�lony wp³yw na rozwój lokalnych rynków energii
mog¹ mieæ tak¿e przepisy formu³uj¹ce obowi¹zki zakupu
energii ze �róde³ odnawialnych oraz mo¿liwo�ci wykorzy-
stywania �róde³ energii produkuj¹cych energiê elektryczn¹
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a. Obowi¹zek zakupu
energii elektrycznej i ciep³a ze �róde³ odnawialnych zosta³
sformu³owany w art. 9a ustawy � Prawo energetyczne, zgod-
nie z którym przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê
obrotem energi¹ elektryczn¹ jest zobowi¹zane do zakupu,
wytwarzanej na terytorium Polski energii elektrycznej z od-
nawialnych �róde³ energii przy³¹czonych do sieci oraz jej od-
sprzeda¿y bezpo�rednio lub po�rednio odbiorcom dokonuj¹-
cym zakupu energii elektrycznej na w³asne potrzeby. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e nadal obowi¹zuje rozporz¹dzenie w sprawie
obowi¹zku zakupu energii �zielonej� i wytworzonej w skoja-
rzeniu z wytwarzaniem ciep³a11), ale tyko w zakresie, w ja-
kim jest ono niesprzeczne ze znowelizowanym prawem ener-
getycznym i tylko do czasu wej�cia w ¿ycie nowych prze-
pisów wykonawczych, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres
12 miesiêcy, tj. do 1 stycznia 2004 r.

Na³o¿enie bezpo�rednio na przedsiêbiorstwa obrotu obo-
wi¹zku zakupu energii �zielonej� i produkowanej w skojarze-
niu jest nie bez znaczenia dla rozwoju lokalnych rynków
energii. Je¿eli bowiem przyjmiemy, ¿e energia ta musi byæ
sprzedawana bezpo�rednio przez przedsiêbiorstwa obrotu
odbiorcom koñcowym, to w ka¿dym roku przedsiêbiorstwa,
które bêd¹ chcia³y wywi¹zaæ siê z na³o¿onego na nie obo-
wi¹zku, bêd¹ musia³y zwiêkszaæ wolumen tego rodzaju ener-
gii kupowanej, a w znacznej czê�ci równie¿ i sprzedawanej
w³a�nie na rynku lokalnym. Niewywi¹zanie siê z tego obo-
wi¹zku mo¿e skutkowaæ na³o¿eniem przez Prezesa URE kary
pieniê¿nej na takie przedsiêbiorstwo. W ci¹gu najbli¿szych
lat energia ze �róde³ odnawialnych, mimo istniej¹cych trud-
no�ci i to zarówno natury ekonomicznej jak i prawnej, bê-
dzie musia³a stanowiæ znacz¹cy sk³adnik bilansu energetycz-
nego kraju. Bêdzie to wymuszone choæby zaawansowaniem
procesów integracyjnych Polski do UE, poniewa¿ regulacje
europejskie zobowi¹zuj¹ nasz kraj do rozwoju wykorzysta-
nia odnawialnych �róde³ energii.

Wnioski p³yn¹ce z przedstawionych
uregulowañ prawnych

Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce uczestnictwa
gminy w funkcjonowaniu lokalnych rynków energii warto
podkre�liæ, ¿e samorz¹dy lokalne maj¹ przede wszystkim
za zadanie monitorowanie wystêpuj¹cych potrzeb ener-
getycznych oraz sporz¹dzanie za³o¿eñ do planu zaopatrze-
nia w energiê elektryczn¹ i ciep³o przy mo¿liwie niskich
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kosztach dla podmiotów zaopatrywanych. Natomiast jed-
nym z wa¿niejszych zadañ przedsiêbiorstwa energetyczne-
go jest zapewnienie korzystania przez podmioty przy³¹czo-
ne z energii o okre�lonej przepisami jako�ci, ale tak¿e za-
pewnienia dostêpno�ci do tego rodzaju mediów energe-
tycznych dla jak najszerszego grona odbiorców. Miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego powinny pozwa-
laæ na bezpo�rednie okre�lenie zakresu rozbudowy sieci
i budowy przy³¹czy oraz na przeniesienie tych zadañ do
planów przedsiêbiorstw energetycznych. Niezbêdny jest tu
spójnie okre�lony zakres zasilania danego obszaru pozwa-
laj¹cy na bezpo�rednie okre�lenie zakresu inwestycji i jej
przybli¿onego kosztu. Wykonanie takiej koncepcji powinno
przebiegaæ przy �cis³ej wspó³pracy przedsiêbiorstw ener-
getycznych i samorz¹dów lokalnych. Brak bowiem dobrej
wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem lokalnym i przedsiêbior-
stwami energetycznymi uniemo¿liwia okre�lenie zakresu

niezbêdnych prac oraz harmonogramu ich przebiegu i mo¿e
wi¹zaæ siê z negatywnymi konsekwencjami finansowymi
zarówno dla przedsiêbiorstwa energetycznego, jak i samo-
rz¹du lokalnego. Z³a wspó³praca pomiêdzy tymi podmiota-
mi mo¿e doprowadziæ do znacznego ograniczenia rozwoju
lokalnego rynku energii, s¹ to bowiem dwa najwa¿niejsze
podmioty maj¹ce bezpo�redni wp³yw na jego kszta³t i roz-
wój. Dlatego niezmiernie wa¿nym elementem rozwoju tego
rynku, oprócz istniej¹cych ju¿ instrumentów prawnych, jest
prawid³owa wspó³praca i chêæ wspó³dzia³ania pomiêdzy
podmiotami odpowiedzialnymi z jednej strony za zaopa-
trzenie spo³eczno�ci lokalnej w niezbêdne media energe-
tyczne, a z drugiej strony podmiotami bêd¹cymi dostawc¹
i dystrybutorem tej energii na terenie swojej dzia³alno�ci.

q

Dr Christian Theobald, Christoph Sowa1)

�Make or buy� � w³asne przedsiêbiorstwa energetyczne
w gminie czy raczej dopuszczanie dzia³alno�ci innych

(przyk³ad niemiecki)

Historia zaopatrzenia w energiê (pr¹d, gaz oraz ciep³o)
zwi¹zanego z wykorzystywaniem sieci jest zwykle zwi¹-
zana z histori¹ komunalnej dzia³alno�ci gospodarczej. Na
pocz¹tku XX. wieku w wiêkszo�ci krajów europejskich
powsta³ system sieci transportuj¹cych niezbêdne media,
który pokry³ w sposób niemal kompletny powierzchniê
Europy.

Za pocz¹tek tego systemu uznaje siê sieci lokalne, ma-
j¹ce charakter wyspowy. Ta pocz¹tkowa, lokalna struktura
wyspowa powstawa³a zazwyczaj dziêki inicjatywie poszcze-
gólnych miast i gmin we wspó³pracy albo z prywatnymi
przedsiêbiorcami, albo te¿ poprzez tworzenie w³asnych
komunalnych zak³adów. Przyk³adem s¹ niemieckie komu-
nalne przedsiêbiorstwa energetyczne � Stadtwerke.

Struktura zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i gaz w Niemczech

Niemiecki sektor elektroenergetyczny cechuje szczegól-
na struktura. Wiêkszo�æ przedsiêbiorstw energetycznych
dzia³a mianowicie jako podmioty zintegrowane pionowo,
czyli zajmuj¹ce siê zarówno produkcj¹, przesy³em jak i sprze-
da¿¹ energii.

Wyró¿niæ mo¿na trzy poni¿ej wymienione grupy przed-
siêbiorstw.

Rys. 1. Granice czterech koncernów energetycznych

1) Dr Christian Theobald jest adwokatem i partnerem, a Christoph Sowa �
adwokatem w kancelarii Becker Büt w Berlinie, jednej z czo³owych kan-
celarii w Niemczech wyspecjalizowanych w problematyce prawa ener-
getycznego i prawa infrastruktury.

Struktura sektora elektroenergetycznego

1. Cztery koncerny energetyczne (E.ON, RWE, EnBW oraz
Vattenfall Europe � rysunek 1), dysponuj¹ce zarówno
w³asnymi elektrowniami, jak równie¿ sieciami przesy³o-
wymi i czê�ciowo sieciami dystrybucyjnymi. Przedsiê-
biorstwa te produkuj¹ w sumie 82% energii elektrycz-


