Ustawa o efektywności
odpowiedzi

energetycznej

–

pytania

i

Kto ma obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa
na tzw. dużych przedsiębiorców
Dotyczy on przedsiębiorców,
lat obrotowych:
•
•

którzy

w co najmniej

jednym

z

dwóch

ostatnich

zatrudniali średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników, lub
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyły
równowartość w złotych 43 milionów euro.

Jakie są wymagania dotyczące audytu
Audyt energetyczny ma na celu:
• przeprowadzenie
szczegółowych
i
potwierdzonych
obliczeń
dotyczących
proponowanych; przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
• dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii;
• przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach oraz w
transporcie.
Ponadto zgodnie z przepisami nowej ustawy przedsiębiorca będzie zobowiązany:
• przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym
przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat;
• do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym
audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia;
• do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania
oszczędnościach
energii,
wynikających
z
przeprowadzonego
audytu
energetycznego.
Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Powinien zostać przeprowadzony w ciagu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj.
do dnia 30 września 2017 r.
Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku sporządzenia audytu energetycznego
przedsiębiorstwa zostały zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html
Jakie są główne zmiany wprowadzone w systemie białych certyfikatów
Podmioty zobowiązane do tego mają zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie
efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub uzyskać białe certyfikaty, które
przedstawią do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Można obowiązek
rozliczyć opłatą zastępczą, jednak taki sposób realizacji obowiązku zostaje stopniowo
wyeliminowany. System białych certyfikatów ma stymulować do podejmowania
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Nowe przepisy znoszą obowiązek organizacji przetargu organizowanego przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na świadectwa efektywności energetycznej.

Jakie cele w zakresie efektywności energetycznej nowe prawo wyznacza
jednostkom i organom sektora publicznego
Jednostki sektora publicznego
Mają stosować co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, do
których zaliczono:
•

realizację i finansowanie
energetycznej;

•

nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

•

wymianę lub modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na
urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii
oraz niskimi kosztami eksploatacji;

•

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r.
poz. 712);

•

wdrażanie
systemu
zarządzania
uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS.

przedsięwzięcia

służącego

środowiskowego

poprawie

(EMAS),

efektywności

potwierdzone

Organy władzy publicznej,
(których obszar
obowiązek:

działania

obejmuje

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej)

mają

•

nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecenia wykonania usług,
oraz

•

nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich
części, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności
energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art.
7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290), lub

•

w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych
przebudowie zapewniać wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.
U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), lub

•

zapewnić realizację innych środków poprawy efektywności energetycznej w
zakresie charakterystyki energetycznej budynków (zapewnić sporządzenie
świadectwa charakterystyki energetycznej dla zajmowanego budynku, zgodnie z
art. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz umieścić kopię tego
świadectwa w widocznym miejscu).

