
Na podstawie art. 9f ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z póên. zm.2)) og∏asza si´ w za∏àczniku
do obwieszczenia raport zawierajàcy analiz´ realizacji
celów iloÊciowych i osiàgni´tych wyników w zakresie

wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych 
êród∏ach energii.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie raportu zawierajàcego analiz´ realizacji celów iloÊciowych i osiàgni´tych wyników w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych êród∏ach energii

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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1. Podstawa prawna

Raport wype∏nia dyspozycj´ art. 9f ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên. zm.), a tak˝e
zobowiàzania wynikajàce z art. 3 ust. 3 dyrektywy
nr 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wspierania pro-
dukcji na rynku wewn´trznym energii elektrycznej wy-
twarzanej ze êróde∏ odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283
z 27.10.2007, str. 33), zwanej dalej „dyrektywà
2001/77/WE”. Zgodnie z postanowieniem art. 3 dyrek-
tywy paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej publiku-
jà po raz pierwszy nie póêniej ni˝ do dnia 27 paêdzier-
nika 2003 r., a w okresie póêniejszym — co dwa lata,
raport zawierajàcy analiz´ wykonania krajowych ce-
lów wskaênikowych produkcji energii elektrycznej
z odnawialnych êróde∏ energii.

2. Cele raportu 

Celem niniejszego raportu jest analiza i ocena sku-
tecznoÊci podj´tych Êrodków realizacyjnych dotyczà-
cych promocji wytwarzania energii elektrycznej w od-
nawialnych êród∏ach energii, z uwzgl´dnieniem podj´-
tych dzia∏aƒ wynikajàcych z zobowiàzaƒ dotyczàcych
zmian klimatycznych.

Do najwa˝niejszych zadaƒ polityki energetycznej
Polski nale˝y zapewnienie niezawodnoÊci dostaw paliw
i energii, wzrost konkurencyjnoÊci gospodarki oraz mi-
nimalizacja negatywnego oddzia∏ywania sektora ener-
gii na Êrodowisko. Jednym z elementów przyczyniajà-
cych si´ do realizacji tych priorytetów jest zwi´kszenie
wykorzystania odnawialnych zasobów energii, co w re-

zultacie prowadzi do zmniejszenia zale˝noÊci gospo-
darki kraju od importowanych noÊników energii oraz
redukcji zanieczyszczeƒ powietrza poprzez unikni´cie
emisji zanieczyszczeƒ powstajàcych w przypadku wy-
korzystania konwencjonalnych noÊników energii.

Celem strategicznym polityki energetycznej Polski
jest zwi´kszenie wykorzystania odnawialnych zaso-
bów energii i uzyskanie 7,5 % udzia∏u energii elek-
trycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach ener-
gii w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto
w 2010 r. i dalsze jego zwi´kszanie do 2020 r. Dokony-
waç si´ to ma w taki sposób, aby wykorzystanie po-
szczególnych rodzajów odnawialnych êróde∏ energii
sprzyja∏o konkurencji promujàcej êród∏a najbardziej
efektywne ekonomicznie, tak aby nie powodowa∏o to
nadmiernego wzrostu cen energii u odbiorców. Zak∏a-
dany udzia∏ energii elektrycznej wytwarzanej w odna-
wialnych êród∏ach energii jest zgodny z indykatyw-
nym celem iloÊciowym ustalonym dla Polski w dyrek-
tywie 2001/77/WE.

W niniejszym raporcie wykorzystano dane Urz´du
Regulacji Energetyki, Agencji Rynku Energii S.A. i Kra-
jowego Administratora Systemu Handlu Uprawnie-
niami do Emisji.

3. WartoÊci celów wskaênikowych 

Procentowy udzia∏ energii elektrycznej wytworzo-
nej w odnawialnych êród∏ach energii, w Polsce, w ca∏-
kowitym krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto,
prowadzàcy do osiàgni´cia celu indykatywnego
w 2010 r. zgodnie z dyrektywà 2001/77/WE, przedsta-
wiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Udzia∏ procentowy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii 
w ca∏kowitym krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto, wed∏ug za∏o˝onych celów



4. Produkcja energii  elektrycznej ze êróde∏
odnawialnych

èród∏a wykorzystujàce energi´ biomasy (uprawy
energetyczne, biomasa leÊna, odpady rolnicze i prze-
mys∏owe), biogazu, wiatru oraz p∏ynàcej wody majà
wed∏ug ocen ekspertów najwi´kszy potencja∏ do wyko-
rzystania w Polsce w ramach istniejàcych mechaniz-
mów wsparcia. Technologie wykorzystujàce energi´
s∏oƒca, z powodu niskiej efektywnoÊci ekonomicznej
w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej, mogà
odgrywaç istotnà rol´ g∏ównie w produkcji ciep∏a oraz

w systemach wyspowych nieprzy∏àczonych do krajo-
wego systemu elektroenergetycznego. W dalszej kolej-
noÊci przewiduje si´ wykorzystanie zasobów geoter-
malnych, jednak ze wzgl´du na brak doÊwiadczeƒ w za-
kresie produkcji energii elektrycznej za pomocà tych
êróde∏ przewiduje si´ realizacj´ w najbli˝szej perspekty-
wie projektów prototypowych wykorzystania zasobów
geotermalnych w lokalnych elektrociep∏owniach. 

W tabeli 2 przedstawiono moc zainstalowanà
w poszczególnych technologiach wykorzystujàcych
odnawialne êród∏a energii od 2002 r. do I po∏. 2007 r.
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Tabela 2

Moc zainstalowana w elektrowniach wytwarzajàcych energi´ elektrycznà ze êróde∏ odnawialnych 
od 2002 r. do I po∏. 2007 r.1)

Udzia∏ energii elektrycznej wytwarzanej w odna-
wialnych êród∏ach w krajowym zu˝yciu energii elek-
trycznej brutto w Polsce wzrós∏ z 2,02 % w 2002 r. do
2,80 % w 2006 r.

IloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej w od-
nawialnych êród∏ach i jej udzia∏ w zu˝yciu energii elek-
trycznej brutto w latach 2002—2006 przedstawia tabe-
la 3.

Tabela 3

Udzia∏ energii elektrycznej z OZE w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej brutto w latach 2002—20064)

———————
1) Dane Agencji Rynku Energii S.A. za lata 2002—2006 oraz Urz´du Regulacji Energetyki za I po∏ow´ 2007 r.
2) Dane szacunkowe.
3) Moc zainstalowana bloków, na których prowadzone jest wspó∏spalanie paliw kopalnych z biomasà (niewliczona do pozy-

cji „Ogó∏em”).
4) Dane Agencji Rynku Energii S.A. za lata 2002—2003 i Urz´du Regulacji Energetyki za lata 2004—2006 i I po∏ow´ 2007 r.



Udzia∏ energii elektrycznej wytworzonej w odna-
wialnych êród∏ach energii w ca∏kowitym zu˝yciu ener-
gii elektrycznej w Polsce zwi´kszy∏ si´ w stosunku do
2002 r., przy czym wzrost nie by∏ równomierny w cià-
gu tych pi´ciu lat. Wzrost nastàpi∏ w du˝ej mierze
w ciàgu ostatnich 2 lat, co by∏o spowodowane wpro-
wadzeniem mechanizmu zielonych certyfikatów, któ-

ry stworzy∏ korzystne warunki dla inwestycji w odna-
wialne êród∏a energii. W 2006 r. produkcja energii
elektrycznej z OZE po raz pierwszy przekroczy∏a
4 TWh. IloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej
w poszczególnych technologiach odnawialnych êró-
de∏ energii od 2002 r. przedstawia tabela 4 oraz rysu-
nek 1. 
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Tabela 4

IloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej w poszczególnych technologiach odnawialnych êróde∏ energii 
od 2002 r. do I po∏. 2007 r.4) [GWh]

Rys. 1. IloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej w poszczególnych technologiach odnawialnych êróde∏
energii w latach 2002—20064) [GWh]

Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wyko-
rzystaniem zasobów odnawialnych w latach 2002—
2006 wskazuje, ˝e najwi´kszy udzia∏ w wytwarzaniu tej
energii majà elektrownie wodne oraz elektrownie
i elektrociep∏ownie wykorzystujàce energi´ biomasy. 
W dalszej kolejnoÊci znacznà rol´ odgrywajà êród∏a
wykorzystujàce wiatr oraz biogaz. 

W 2003 r. wyprodukowano mniej energii elektrycz-
nej w OZE ni˝ w 2002 r. mimo zwi´kszenia mocy zain-
stalowanej. By∏o to spowodowane warunkami mete-
orologicznymi, które wp∏yn´∏y na spadek produkcji

energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. W la-
tach 2004—2006 nastàpi∏ znaczàcy wzrost produkcji
energii elektrycznej w êród∏ach wykorzystujàcych
energi´ biomasy, biogazu i wiatru.

5. Zapobieganie emisjom dzi´ki wykorzysta-
niu odnawialnych êróde∏ energii  w po∏à-
czeniu ze zobowiàzaniami Polski w zakre-
sie ochrony kl imatu

Polska od lat redukuje emisj´ gazów cieplarnia-
nych. G∏ównym czynnikiem ograniczajàcym emisj´



by∏o zmniejszenie zu˝ycia energii pierwotnej w gospo-
darce narodowej o oko∏o 30 % w stosunku do bazowe-
go 1988 r. JednoczeÊnie zmieni∏a si´ struktura wyko-
rzystywanych paliw w kierunku ograniczenia zu˝ycia

w´gla oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych êró-
de∏ energii.

WielkoÊç emisji gazów cieplarnianych w Polsce w la-
tach 1988—2005 przedstawia rysunek 2 oraz tabela 5.
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Rys. 2. Ca∏kowita emisja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988—2005 wyra˝ona w ekwiwalencie
dwutlenku w´gla

Tabela 5

Ca∏kowita emisja gazów cieplarnianych w Polsce w latach 1988—2005

* Dane dla 1995 r. (przyj´tego za rok bazowy dla gazów przemys∏owych).

———————
5) Dane zrekalkulowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w kwietniu 2007 r.

zgodnie z najnowszymi wytycznymi IPCC.



SpoÊród gazów cieplarnianych emitowanych
w Polsce najwi´kszy udzia∏ przypada na dwutlenek
w´gla, który pochodzi g∏ównie ze spalania paliw ko-
palnych. Zgodnie z danymi za 2005 r. w polskiej gos-
podarce najwi´ksza emisja gazów cieplarnianych po-
chodzi∏a ze spalania paliw w procesach produkcji
energii — 82,1 %, nast´pnie z rolnictwa — 8,7 %,

z procesów przemys∏owych — 5,9 %, ze sk∏adowa-
nych odpadów — 3,1 % oraz z u˝ytkowania rozpusz-
czalników i innych produktów 0,2 %6).

WielkoÊç unikni´tej emisji CO2 zwiàzanej z zastà-
pieniem konwencjonalnych elektrowni i elektro-
ciep∏owni odnawialnymi êród∏ami energii w latach
2000—2006 przedstawia tabela 6.
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Tabela 6

Emisja unikni´ta CO2 w latach 2000—2006

6. Poszczególne technologie odnawialnych
êróde∏ energii

6.1. Energia wodna

Elektrownie wodne sà obok êróde∏ wykorzystujà-
cych energi´ biomasy najistotniejszym rodzajem êró-
de∏ odnawialnych w zakresie produkcji energii elek-
trycznej, ale ich rola z roku na rok maleje na korzyÊç
êróde∏ wykorzystujàcych energi´ biomasy. W 2003 r.
produkcja energii elektrycznej pochodzàca z tych êró-
de∏ by∏a mniejsza ni˝ w poprzednich latach, co by∏o

zwiàzane z mniejszà iloÊcià opadów i z ich rozk∏adem
w ciàgu roku. W najbli˝szych latach spodziewany jest
przyrost mocy przede wszystkim w ma∏ych elektrow-
niach wodnych. Budowa nowych du˝ych elektrowni
wodnych w Polsce nie jest planowana z uwagi na brak
potencja∏u i uwarunkowania Êrodowiskowe.

Moc zainstalowanà w elektrowniach wodnych od
2002 r. do I po∏. 2007 r. przedstawia tabela 7. IloÊç wy-
produkowanej energii elektrycznej w elektrowniach
wodnych przedstawia tabela 8, a jej graficzne odzwier-
ciedlenie — rysunek 3.

Tabela 7

Moc zainstalowana w elektrowniach wodnych od 2002 r. do I po∏. 2007 r.1)

———————
6) Dane Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, paêdziernik 2007 r.



6.2. Energia wiatrowa

W latach 2000—2006 nastàpi∏ wzrost produkcji
energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych
z poziomu zbli˝onego do zera do prawie 240 GWh
w I pó∏roczu 2007 r. W 2006 r. elektrownie wiatrowe
wyprodukowa∏y 257 GWh energii elektrycznej, co da-
∏o 6,1 % energii elektrycznej wytworzonej w êród∏ach
odnawialnych i 0,17 % krajowego zu˝ycia energii
elektrycznej brutto, ale prognozuje si´, ˝e ich udzia∏
w produkcji energii elektrycznej z OZE w 2010 r. wy-

niesie ok. 30 %. Rozwój energetyki wiatrowej plano-
wany jest zarówno na làdzie, jak i na morzu. Wst´pne
dane dotyczàce produkcji energii elektrycznej w elek-
trowniach wiatrowych w I po∏owie 2007 r. wskazujà
na mo˝liwoÊç podwojenia produkcji energii elektrycz-
nej w tych êród∏ach w stosunku do roku poprzed-
niego.

IloÊç wyprodukowanej energii elektrycznej oraz
moc zainstalowanà w elektrowniach wiatrowych
w Polsce przedstawia tabela 9 oraz rysunek 4.
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Tabela 8

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych od 2002 r. do I po∏. 2007 r.4) w Polsce

Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w latach 2000—20064) w Polsce

Tabela 9

Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej4) w elektrowniach wiatrowych w Polsce 
od 2002 r. do I po∏. 2007 r.1)



6.3. Energia biomasy

W êród∏ach wykorzystujàcych biomas´ w 2006 r.
wytworzono 1818 GWh energii elektrycznej. W sto-
sunku do 2002 r. nastàpi∏ wzrost produkcji energii
elektrycznej z tego zasobu o ponad 1628 GWh, co
oznacza ponad 4-krotny wzrost produkcji. W najbli˝-
szych latach przewidywany jest dalszy wzrost produk-
cji energii elektrycznej w tych êród∏ach, przede wszyst-
kim dzi´ki rozwojowi generacji rozproszonej w opar-
ciu o skojarzonà produkcj´ energii elektrycznej i cie-
p∏a. Wykorzystanie biomasy w procesie wspó∏spala-

nia powinno w coraz wi´kszym stopniu obejmowaç
biomas´ odpadowà i z upraw energetycznych,
w zwiàzku z tym wprowadzono mechanizmy wymu-
szajàce stosowanie w tej technologii biomasy innej
ni˝ biomasa pochodzenia leÊnego. Ten rodzaj bioma-
sy powinien byç w pierwszej kolejnoÊci wykorzysty-
wany w przemyÊle drzewnym, celulozowo-papierni-
czym i p∏ytowym. 

Na rysunku 5 oraz w tabeli 10 przedstawiono wiel-
koÊç produkcji energii elektrycznej oraz moc zainstalo-
wanà w instalacjach wykorzystujàcych biomas´
w Polsce.
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Rys. 4. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych w Polsce w latach 2002—20064)

Rys. 5. Produkcja energii elektrycznej z biomasy w Polsce w latach 2002—20064) [GWh]



6.4. Biogaz

Produkcja energii elektrycznej z biogazu od
2002 r. wzros∏a ponad dwukrotnie z 48 GWh do
117 GWh w 2006 r. Wytwarzanie energii elektrycznej
z biogazu odbywa si´ z gazu wysypiskowego, bioga-
zu z fermentacji osadów Êciekowych w oczyszczal-
niach Êcieków oraz biogazu z biogazowni rolniczych.
Perspektywicznym kierunkiem wykorzystania bioga-
zu, oprócz produkcji energii elektrycznej i ciep∏a
(przede wszystkim w kogeneracji), jest wykorzysta-
nie go jako paliwa transportowego. W 2005 r. ruszy-
∏a produkcja energii elektrycznej i ciep∏a w pierwszej
biogazowni rolniczej w Polsce. Przewiduje si´, ˝e

w przysz∏oÊci b´dzie nast´powa∏ rozwój êróde∏ tego
typu, wykorzystujàcych jako paliwo nie tylko odcho-
dy zwierz´ce, ale tak˝e wilgotnà biomas´ ze specjal-
nie do tego celu prowadzonych upraw energetycz-
nych. Planowany jest rozwój tak˝e pozosta∏ych kie-
runków wykorzystania biogazu, ale ze wzgl´du na
najwi´kszy potencja∏ techniczny biogazownie rolni-
cze mogà staç si´ w d∏u˝szej perspektywie czaso-
wej dominujàcym kierunkiem wykorzystania tego
noÊnika. 

Tabela 11 przedstawia wielkoÊç zainstalowanej
mocy w instalacjach wykorzystujàcych biogaz oraz
iloÊç energii elektrycznej wytworzonej w tych êród∏ach.
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Tabela 10

Produkcja energii elektrycznej4) oraz moc zainstalowana1) w instalacjach wykorzystujàcych biomas´ 
od 2002 r. do I po∏. 2007 r.

Tabela 11

Produkcja energii elektrycznej4) oraz moc zainstalowana1) w instalacjach wykorzystujàcych biogaz w Polsce
od 2002 r. do I po∏. 2007 r.



6.5. Fotowoltaika

WielkoÊç mocy zainstalowanej ogniw fotowolta-
icznych w Polsce jest ni˝sza od 1 MW, a wi´kszoÊç êró-
de∏ nie jest przy∏àczona do sieci elektroenergetycznej.
Zmiany w art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne, wprowadzone w lutym
2007 r., umo˝liwiajà wydawanie Êwiadectw pochodze-
nia równie˝ dla êróde∏, które nie sà przy∏àczone do wy-
˝ej wymienionych sieci, co przyczyni si´ do wi´ksze-
go wykorzystania ogniw fotowoltaicznych. W chwili
obecnej udzia∏ fotowoltaiki w ca∏kowitej produkcji
energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych ze wzgl´-
du na bardzo wysokie koszty inwestycyjne jest na ra-
zie pomijalnie ma∏y, a wykorzystanie fotowoltaiki
ogranicza si´ do celów specjalnych. Nowe osiàgni´cia
w zakresie technologii fotowoltaicznych, np. w zakre-
sie efektywnej kosztowo produkcji ogniw cienkowar-
stwowych, mogà spowodowaç, ˝e w przysz∏oÊci ener-
gia z tego typu êróde∏ b´dzie odgrywa∏a wi´kszà rol´
w strukturze produkcji energii elektrycznej z OZE.

7. Promocja energii  elektrycznej z odnawial-
nych êróde∏ energii

Od dnia 1 paêdziernika 2005 r. funkcjonuje w Pol-
sce nowy system wsparcia produkcji energii elektrycz-
nej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii.
Zgodnie z ustawà — Prawo energetyczne przedsi´-
biorstwa energetyczne zajmujàce si´ sprzeda˝à ener-
gii elektrycznej odbiorcom koƒcowym majà obowià-
zek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezeso-
wi Urz´du Regulacji Energetyki okreÊlonej liczby Êwia-
dectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych êród∏ach energii bàdê uiszczenia

op∏aty zast´pczej. Wprowadzony w Polsce system
wsparcia, b´dàcy formu∏à zielonych certyfikatów, jest
mechanizmem rynkowym sprzyjajàcym optymalne-
mu rozwojowi i konkurencji. Rozdzielajàc Êwiadectwa
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w êród-
∏ach odnawialnych od energii fizycznej, umo˝liwiono
obrót na gie∏dzie prawami majàtkowymi wynikajàcy-
mi z tych Êwiadectw.

Uzupe∏nieniem tego mechanizmu, jako konse-
kwencja rozdzia∏u fizycznego przep∏ywu energii elek-
trycznej od Êwiadectw pochodzenia, jest obowiàzek
zakupu przez przedsi´biorstwa energetyczne pe∏niàce
rol´ sprzedawcy z urz´du ca∏ej energii elektrycznej
wytworzonej w êród∏ach odnawialnych, przy∏àczo-
nych do sieci znajdujàcych si´ w obszarze dzia∏ania
danego sprzedawcy z urz´du, po Êredniej cenie rynko-
wej energii elektrycznej. 

Wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na rozwój
energetyki odnawialnej sà tak˝e regulacje prawne
umo˝liwiajàce pozyskanie na inwestycje zwiàzane
z odnawialnymi êród∏ami energii dotacji i preferencyj-
nych kredytów, udzielanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz woje-
wódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej. Ârodki z tych funduszy zgodnie z ustawà
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowi-
ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) sà przeznaczane
m.in. na wspomaganie dzia∏alnoÊci wspierajàcej wy-
korzystanie lokalnych êróde∏ energii odnawialnej oraz
pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla
Êrodowiska noÊników energii. Na inwestycje w tej
dziedzinie przeznacza si´ tak˝e Êrodki finansowe Fun-
dacji Ekofundusz.
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Rys. 6. Produkcja energii elektrycznej z biogazu w Polsce w latach 2002—20064) [GWh]



Dodatkowym wsparciem energetyki odnawialnej
jest realizacja „Narodowego Planu Rozwoju 
2004—2006”, w ramach którego anga˝owane sà
Êrodki publiczne z puli unijnych funduszy struktural-
nych i Funduszu SpójnoÊci. Kontynuacjà tych dzia-
∏aƒ b´dzie realizacja Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Ârodowisko”. W ramach dzia∏aƒ zapisa-
nych w programie wspierane b´dà m.in. projekty
dotyczàce budowy lub zwi´kszania mocy jednostek

wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujàcych
energi´ wiatru, wody w ma∏ych elektrowniach wod-
nych do 10 MW, biogazu i biomasy oraz projekty do-
tyczàce budowy lub zwi´kszenia mocy jednostek wy-
twarzania ciep∏a przy wykorzystaniu energii geoter-
malnej lub s∏onecznej. Program przewiduje równie˝
wsparcie finansowe na rzecz rozwoju sieci elektro-
energetycznych, które majà umo˝liwiç przy∏àczanie
nowych êróde∏ energii elektrycznej z OZE do sieci. 
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