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TARNOGRÓD
1567 - 2017
450 lat MIASTA

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Doświadczenia j.s.t. w realizacji projektu parasolowego na przykładzie

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TARNOGRÓD

styczeń 2017 r.

CZY WARTO INWESTOWAĆ W OZE ??
• Okres zwrotu z inwestycji jest uzależniony od instalacji (solarna, PV,
biomasa) i w przypadku indywidualnego użytkownika wynosi od ok. 10
do ok. 15 lat.
• Odbiorca indywidualny, który weźmie udział w projekcie może liczyć
na zwrot udziału własnego (wynikający z oszczędności na paliwie
konwencjonalnym) nawet po 2-3 latach.
• Ochrona środowiska w tym w szczególności powietrza to atut OZE.
• Energia słońca jest najczystszą energią, a województwo podkarpackie
posiada idealne warunki do rozwoju instalacji, których działanie
wykorzystuje energię słoneczną
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„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”
• Realizacja projektu w ramach RPO WL 2007-13 od lutego do grudnia 2014 r.
• Całkowita wartość inwestycji to 4,4 mln zł (przed przetargiem szacowanie na
5,4 mln zł), z czego 3,4 mln zł to dotacja z EFRR
• W ramach projektu zamontowano instalacje solarne i kotły zasilane biomasą,
zarówno w domach prywatnych mieszkańców jak i w budynkach użyteczności
publicznej na terenie gminy (szkoły, klub sportowy).
• Przedsięwzięcie obejmowało montaż 474 instalacji solarnych (składających się
z 2, 3 lub 4 paneli – w zależności od liczby domowników) do ogrzania CWU
• Dodatkowo w ramach projektu zrealizowane zostały działania promocyjne, w
tym portal internetowy z mapą i uzyskiem energetycznym z instalacji.
• Realizacja projektu na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” – działania prowadzone
przed zmianami w prawie budowlanym.
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„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – etap II”
• Projekt przewiduje wykonanie 273 instalacji kolektorów słonecznych
oraz 14 kotłów na biomasę.
• Całkowita wartość projektu 3,5 mln zł
• Realizacja poprzedzona wykonaniem „uproszczonej” dokumentacji
technicznej.
• Stan realizacji – po podpisaniu umowy, przygotowanie procedury
przetargowej.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród – etap II”

PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU
Dokumenty dla mieszkańca:
• regulamin,
• ankieta,
• deklaracja uczestnictwa,
• umowa użyczenia nieruchomości.
Weryfikacja techniczna budynku (odpłatna)
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INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Kolektory słoneczne, nazywane także solarami,
to urządzenia, w których energia
promieniowania słonecznego jest
przekształcana w ciepło ogrzewające
przepływający nimi płyn.

INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Kolektory płaskie, cieczowe.
Jest to układ cienkich rurek (lub kanałów wykonanych z
profili) przymocowanych do metalowej płyty pokrytej tak
zwaną powłoką selektywną. Całość jest zamknięta w
obudowie, która ma ograniczać straty ciepła i chronić
kolektor przed uszkodzeniami, a jednocześnie nie
utrudniać przenikania promieniowania słonecznego do
wnętrza.
Płynąca rurkami kolektora ciecz (np. roztwór glikolu)
ogrzewa się od rozgrzanej przez słońce powierzchni
płyty i przylegających do niej ścianek rur.
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INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Kolektory rurowe próżniowe
Są to ustawione równolegle względem siebie
szklane rury o średnicy 5-10 cm łączone w
baterie. W każdej rurze znajduje się osobna
rurka z absorberem – płaskim lub naniesionym
na powierzchnię rury.
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INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

W gminie Tarnogród w ramach realizacji projektu
zamontowane zostały kolektory płaskie.
Charakteryzują się one lepszą efektywnością
kosztową (koszt 1 MW mocy zainstalowanej).
Zdecydowana większość (ponad 70%)
montowanych, a tym samym produkowanych w
Polsce i Europie kolektorów to kolektory płaskie.
LICZBA KOLEKTORÓW SOLARNYCH UZALEŻNIONA OD
LICZBY MIESZKAŃCÓW BUDYNKU
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NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

• Sprawność optyczna - mierzona w warunkach
laboratoryjnych największa sprawność jaką może
osiągnąć kolektor (np. bez strat ciepła byłoby
100%). Odzwierciedla jednocześnie, jak część
promieniowania dociera do absorbera zawarta w
certyfikacie Solar Keymark
(w naszym projekcie nie mniejsza niż 82%)

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego - nazywana jest inaczej
temperaturą postojową, ponieważ mierzy się ją (laboratoryjnie – dane
w certyfikacie Solar Keymark) dla niepracującego kolektora, przy
braku przepływu czynnika grzewczego i przy braku odbioru ciepła.
Temperatura stagnacji jest określana dla warunków słonecznego dnia
– przy promieniowaniu słonecznym 1000 W/m2 i temperaturze
zewnętrznej +30°C. Jest to temperatura mierzona na powierzchni
absorbera kolektora słonecznego. Wyższa temperatura stagnacji
świadczy o zwiększonym dostępie promieniowania słonecznego do
absorbera, korzystnych tzw. selektywnych cech pokrycia absorbera
oraz skutecznej izolacji cieplnej.

Temperatura stagnacji nie mniejsza niż 200 stopni C
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NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Współczynnik absorpcji (przyjmowania) 95%
oraz współczynnik emisji (oddawania) 5%
uzależniony jest od pokrycia absorbera.
Dla porównania:
blacha miedziana ma 5% i 4%,
czarny lakier 95% i 60-80%,
czarny chrom 96% i 10%,

pokrycie PVD 95% i 5%.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Dodatkowe wymagania:
• certyfikat zgodności Solar Keymark potwierdzający pełną zgodność z PN
(wg wymagań)
• miedziany układ hydrauliczny kolektora,
• miedziany absorber wysokoselektywny,
• powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora (minimum 1,82 m2)
• gwarancja producenta kolektora 15 lat,
• świadectwo z badań na żywotność eksploatacyjną powłoki absorbera
wysokoselektywnego (25 lat),
• Konstrukcje wsporcze do montażu kolektora aluminiowe, odporne na
korozje bez konieczności stosowania farb i powłok zabezpieczających.
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ASPEKTY TECHNICZNE MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Kierunek i kąt nachylenia kolektorów powinny być
tak dobrane, aby umożliwić optymalną pracę układu
i uzyskanie możliwie największej ilości energii od
nasłonecznienia w zakresie od 30 do 60 stopni

INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Kolektory słoneczne są tylko jednym z elementów
instalacji solarnej.
Do najważniejszych elementów zaliczamy jeszcze:
• zasobnik (bojler) w wymiennikiem lub wymiennikami ciepła.
• zestaw pompowy (stacja pompowa),
• sterownik (regulator solarny) tzw. układ automatyki,
• rurociągi, naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa,
• ewentualne konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów.
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INSTALCJE SOLARNE – ASPEKTY TECHNICZNE.
Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Zestaw solarny – uproszczony schemat techniczny
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Instalacja solarna - aspekty techniczne montażu
Sposób montażu kolektorów (dotyczy też instalacji PV):
• na dachu (bezpośrednio lub na stelażu) budynku mieszkalnego,
• na elewacji budynku mieszkalnego,
• na gruncie: przy budynku (styczny z budynkiem) lub oddalony od
budynku (przewidzieć zmiany na działce własnej lub sąsiada np. nasadzenia drzew).
• na innym budynku (np. gospodarczym) – dachu, elewacji.
• na stelażu konstrukcji ruchomej – „podążające za słońcem”
Powyższe ma istotne znaczenie w kontekście wysokości podatku VAT oraz spełnienia
dodatkowych wymagań np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Dlatego
niezwykle istotna jest weryfikacja techniczna budynku.

Instalacja solarna - aspekty techniczne montażu
Sposób prowadzenia przewodów instalacyjnych (przewidzieć w przetargu) :
• „po elewacji” w rurach osłonowych lub np. „dodatkową rynną”,
• wolnym kanałem wentylacyjnym,
• wewnątrz budynku w rurach osłonowych - po elewacji wewnętrznej
lub w bruzdach instalacyjnych.
• w przypadku montażu na gruncie część instalacji prowadzona będzie w
gruncie!!!
(Odpowiedzialność właściciela urządzenia – instalacji: gminy)
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Instalacja solarna - aspekty techniczne
ZASOBNIK CWU (BOJLER)
• dwuwężownicowy (dwa wymienniki ciepła),
• zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wężownic emalią ceramiczną oraz dodatkowe
zabezpieczenie aktywne anodą tytanową (standard anoda magnezowa – wymaga corocznego
serwisu i wymiany anody co 18 m-cy wg. zaleceń jednego z producentów zasobników),
• płaszcz zewnętrzny typu „skaj”, zdejmowany (inna opcja: metalowy), izolacja termiczna
podgrzewacza o grubości min. 50 mm, z możliwością demontażu, ( inna opcja: trwale
przytwierdzone do podgrzewacza),
• zamontowana pokrywa i kołnierz zaślepiający,
• wbudowany termometr i grzałka elektryczna (obecnie w RPO WL koszt
niekwalifikowalny) termostatyczna o mocy 2 kW,
• Ciśnienie robocze: zasobnik 6 bar, wężownice 10 bar,
• Dobór wielkości zasobnika: nie mniej niż 50 litrów na 1 m2 powierzchni czynnej
kolektorów.

Instalacja solarna - aspekty techniczne
ZESTAW POMPOWY
wyposażony w separator powietrza, zawór bezpieczeństwa 6 bar.
STEROWNIK – UKŁAD AUTOMATYKI powinien spełniać funkcje:
• sterować pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur,
• zabezpieczać odbiorniki ciepła przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
(możliwość ustawienia maksymalnej temp. Wody w bojlerze jedynie z poziomu
administratora instalacji – kody do sterownika powinien dostać również operator gminny),
• wyliczać dzienną, miesięczną oraz sumaryczną! energię zgromadzoną (wyprodukowaną z
energii słońca) przez kolektory słoneczne,
• posiadać moduł – funkcję urlopową,
• czujnik, możliwość dodatkowej kalibracji długości rurarzu solarnego i strat temperatury na
przesyle.
• może posiadać moduł internetowy lub slot na kartę SIM
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Instalacja solarna - aspekty techniczne
RUROCIĄGI w których będzie płynął czynnik solarny (roztwór glikolu)
powinny być wykonane w rur miedzianych i zaizolowane materiałem
izolacyjnym o odpowiedniej grubości zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie połączenia rurowe instalacji powinny być izolowane termicznie
materiałami odpornymi na temperaturę min. 150 stopni C.
Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody
wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu
otwarcia 6 bar.
W obiegu glikolowym oraz w obiegu wodnym zastosować naczynie wzbiorcze
na ciśnienie 6 bar.
PŁYN SOLARNY (nośnik ciepła): wodny roztwór glikolu propylonowego
biodegrodowalnego o temperaturze krzepnięcia –35 stopni C.

Instalacja solarna - aspekty techniczne
Dodatkowo sprawdzić ciśnienie robocze w sieci wodociągowej i w przypadku
konieczności zastosować reduktory ciśnienia.
W budynkach użyteczności publicznej obligatoryjnie, a w przypadku odbiorców
indywidualnych zalecane jest zamontowanie zaworu mieszającego ograniczającego
temperaturę CWU w obiegu.
Podłączenie zestawu solarnego do dodatkowego źródła ciepła np. pieca gazowego
lub kotła na paliwo stałe (w RPO WL koszt niekwalifikowalny) powinno być
wykonane przez firmę montującą zestaw (warunek utrzymania gwarancji), warto
wcześniej uzgodnić koszt z wykonawcą, aby nie doszło do „naciągania”
mieszkańców przez montażystów).
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Instalacja solarna - aspekty techniczne
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji,
montaż podgrzewaczy c. w. u, wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu pod zbiornik),
montaż grzałek elektrycznych w podgrzewaczach c.w.u.
ułożenie i montaż rur od pola kolektorów do układu buforów w kotłowni,
montaż pomp obiegowych,
ułożenie i montaż rur w układzie ładowania podgrzewaczy c.w.u,
montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
izolację rurociągów,
montaż układu automatyki,
napełnienie i odpowietrzenie układu glikolem propylenowym,
wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe
działanie armatury zabezpieczającej,
uruchomienie układu i regulację,
instruktaż użytkowników.

Instalacja solarna - aspekty techniczne
Zakres prac budowlanych obejmuje:
- rozebranie i ponowne ułożenie pokryć dachowych po montaż konstrukcji pod
kolektory
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia
urządzeń,
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę,
- zamontowanie zbiorników,
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WAŻNE INFORMACJE
Podatek od towarów i usług jest kosztem niekwalifikowalnym. Wpłaty
od mieszkańców (fakturowane) są czynnością opodatkowaną, od której
należy odprowadzić podatek VAT. Gmina odzyskała zwrot całego
podatku VAT od inwestycji.
W poprzednim okresie (2007 – 2013) na powyższe Gmina Tarnogród
otrzymała interpretacje indywidualną Ministra Finansów wydaną przez
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (znak: IPTPP2433-330/14-4/IR) z
dnia 22 lipca 2014 r.
Wysokość podatku VAT od instalacji uzależniona jest od miejsca
montażu (budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny,
gospodarczy, grunt) oraz powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
lub lokalu w budynku wielolokalowym.

WAŻNE INFORMACJE
Amortyzacja naliczana jest przez gminę i ma kluczowe znaczenie w
momencie przekazania instalacji mieszkańcowi (wyliczenie wartości).
Przyspieszona amortyzacja 20% rocznie umożliwia zamortyzowanie w
okresie trwałości projektu.
UBEZPIECZENIE INSTALACJI urządzeń i sprzętu leży po stronie
właściciela. Należy pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu majątkowym (od
zniszczenia, gradu i innych wypadków losowych) ale również o
ubezpieczeniu OC – w wyniku awarii zalanie mieszkania, przepięcie
instalacji lub wyładowania atmosferyczne (uziemienie instalacji) mogące
powodować np. pożar.
Również w przypadku niewłaściwego montażu, np. złego zabezpieczenia
otworów w poszyciu dachu warto mieć zabezpieczenie.
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WAŻNE INFORMACJE
Niektóre gminy montowały dodatkowy panel PV przy instalacji solarnej,
kumulujący energię i służący do napędzania zestawu pompowego.
Rozwiązanie, biorąc pod uwagę energochłonność zestawu pompowego
ekonomicznie nie uzasadnione, jedynie może stanowić dodatkowe
zabezpieczenie przed „przegrzaniem” instalacji w przypadkach braku,
przerw w zasilaniu.

WAŻNE INFORMACJE
Aktualnie, gdy na instalacje pomocy do 40 KWp nie jest wymagane pozwolenie, ani
zgłoszenie robót budowlanych nie ma konieczności wykonywania dokumentacji
technicznej oddzielnie dla każdego budynku. Wystarczy dla każdego rodzaju
zestawu (np. 2,3,4 kolektory).
Istotna jest weryfikacja techniczna budynków – możliwości montażu, określenie
pokrycia dachowego (azbest), długości i sposobu prowadzenia przewodów.
UWAGA na firmy oferujące wykonanie weryfikacji technicznej oraz dokumentacji
technicznej w sposób zawężający możliwość wyboru wykonawcy (powiązania z
producentami i firmami zainteresowanymi udziałem w przetargu).
Można przygotować Program Funkcjonalno Użytkowy i od wykonawcy wymagać
wykonania dokumentacji indywidualnych.
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WAŻNE INFORMACJE
SERWIS i USUWANIE AWARII
Gwarancja producentów poszczególnych kluczowych komponentów
instalacji powinna być dłuższa niż okres trwałości projektu, a gmina
powinna mieć kopie kart gwarancyjnych.
Gwarancja ze strony wykonawcy powinna być dłuższa niż okres trwałości
projektu. Należy przewidzieć przeglądy okresowe, w tym kompleksowy po
5 latach użytkowania (z wymianą płynu solarnego).
W umowie z wykonawcą należy zawrzeć zapisy dotyczące sposobu
zgłaszania i terminów usuwania awarii. W przypadku firmy „ze świata”
warto zabezpieczyć „miejscową” firmę serwisującą i w przypadku nie
usunięcia awarii w określonym czasie obciążać kosztami. Infolinia
wykonawcy często „milczała”.
Poważaniejsze awarie dotyczą np. rozszczelniania wężownicy.

WAŻNE INFORMACJE
UPADŁOŚĆ FIRMY – to nie są odosobnione przypadki.
Gwarancje ubezpieczeniowe niewystarczające na pokrycie kosztów.
Konsekwencje dla gminy:
• zabezpieczanie trwałości projektu w kontekście zachowania pełnych
walorów użytkowych instalacji.
• serwis instalacji (punkt obsługi interesanta – przyjmowanie zgłoszeń).
• pełna odpowiedzialność za wady i niedoróbki podczas montażu, które
mogą „wyjść” po latach np. minimalne przekręcenie gwintu na śrubunku.
Wadliwe, niedokładne wykonanie połączeń.
• „walka” z producentami poszczególnych komponentów o wykonanie
napraw w ramach gwarancji i wykorzystywanie w tek kwestii niewiedzy
mieszkańców.
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WAŻNE INFORMACJE
Zmiany parametrów, stosowanie zamienników i udowadnianie przez firmę, że
są to produkty równoważne w przypadku jednej z gmin skutkowały kilkuletnim
opóźnieniem, sprawami sądowymi i realną groźbą zwrotu dotacji (płatności
częściowe). Gmina bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność i należy
bardzo starannie przygotować wszystkie dokumenty (SIWZ, umowę), ale
również stanowczo wymagać od inspektora nadzoru stałego monitoringu. 430
mln zł na OZE w projektach parasolowych na Lubelszczyźnie w aktualnym
rozdaniu niesie ryzyko powstania wielu firm oraz zatrudnienia
niedoświadczonych montażystów.
Ponadto konieczny jest harmonogram prac, który będzie podstawą do rozliczeń i
ewentualnych płatności częściowych.

INSTALACJE SOLARNE

ZAPRASZAM
DO
ZADAWANIA
PYTAŃ
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OZE - BIOMASA
Wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą.
Źródła (kotły) tego typu mogą być zasilane automatycznie bądź
ręcznie, muszą być dedykowane do spalania biomasy, a
potwierdzenie takie musi wynikać z dokumentacji producenta.
Paliwem może być biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy
słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna
zbóż) jak również leśnego – drewno niepełnowartościowe jak
również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzeć celowe
rozdrobnienie tego drewna (zrębek, pellet).

OZE - BIOMASA
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OZE - BIOMASA
PRZYKŁADOWY PIEC NA BIOMASĘ - SCHEMAT

OZE - BIOMASA
RPO WL dopuszczał zakup i montaż wyłącznie pieców z
„zamkniętą komorą spalania”. Ograniczenie podyktowane
zabezpieczeniem przed spalaniem innych paliw niż biomasa.
Przy planowaniu montażu kotłów konieczne jest określenie
(podczas wizji lokalnej) możliwości instalacyjnych. Warto zwrócić
uwagę na obwarowania w prawie budowlanym związane z
montażem kotła (uzależnione od mocy kotła) oraz czy zakres prac
konieczny do wykonania – związany z wymianą źródła
ogrzewania nie powoduje uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgłoszenia robót budowlanych
Dofinansowanie wyłącznie na wymianę kotła.
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INSTALACJE PV
Działanie systemu fotowoltaicznego.
Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach PV pod wpływem energii
słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku
którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje
on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych
odpowiadających sieci publicznej.Prąd z inwertera ma nieznacznie
większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i
wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Nadmiar
prądu, którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest
„odprowadzany” poprzez licznik dwukierunkowy. Jeżeli
wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest
„dobierany” z sieci publicznej.

INSTALACJE PV
SCHEMAT SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO – POGLĄDOWY (ON GRID I IN GRID JEDNOCZEŚNIE)
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INSTALACJE PV

Licznik dwukierunkowy (instalacje otwarte)
Licznik dwukierunkowy zlicza energię
elektryczną wyprodukowaną w instalacji
PV oraz pobraną z sieci. Rozliczeniu
energii elektrycznej netto (net metering)
to różnica pomiędzy energią elektryczną
zużytą i wprowadzoną do sieci.
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Zapisy z Ustawy o OZE dotyczące prosumentów
Sprzedawca (o którym mowa w art. 40 ust. 1a) dokonuje
rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez
prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii
elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do
0,7, a z mikroinstalacji o mocy do 10 kW ten stosunek
ilościowy wynosi 1 do 0,8.
Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego
dla danej mikroinstalacji

Zapisy z Ustawy o OZE dotyczące prosumentów
Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym
mowa w ust. 1, prosument nie uiszcza: 1) na rzecz sprzedawcy,
o którym mowa w art. 40 ust. 1a, żadnych opłat z tytułu jej
rozliczenia; 2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość
zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta;
opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art.
40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest
mikroinstalacja.

23

2017-02-03

ZAPRASZAM
DO
ZADAWANIA
PYTAŃ

DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ
Tomasz Rogala
Zastępca Burmistrza
Urząd Miejski w Tarnogrodzie

24

