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Formularz zgłoszeniowy uwag i wniosków  

do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (dalej: projekt PRSP) 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający uwagi i wnioski należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r. na adres poczty elektronicznej: 

konsultacje-PRSP@pse.pl. 

 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi 

1. Nazwa podmiotu: 
Konfederacja Lewiatan 
2. Dane teleadresowe: 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa 
3. Adres e-mail: 
recepcja@lewiatan.org;  
4. Telefon: 
48 (22) 55 99 900 
5. Zainteresowana strona*: oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot posiada status zainteresowanej strony, tzn. jest: 

☒ użytkownikiem systemu przesyłowego,  

☒ potencjalnym użytkownikiem systemu przesyłowego, rozumianym jako podmiot, który:  

☒ złożył wniosek/wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i oczekuje na ich określenie,  

☒ posiada ważne warunki przyłączenia,  

☒ jest stroną umowy/umów o przyłączenie do sieci przesyłowej,  

☐ terenowym organem władzy samorządowej szczebla wojewódzkiego.  

* proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat 
 

 

 

 

mailto:konsultacje-PRSP@pse.pl
mailto:recepcja@lewiatan.org
tel:+48225599900
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L.p. 
Rozdział (strona) z projektu 

PRSP, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

Zapis w projekcie PRSP, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 
proponowany zapis 

Uzasadnienie uwagi/wniosku lub proponowanego 
zapisu 

1. 
3.5.2 (str. 22) Aukcje OZE i 
wynikające z nich wolumeny 

Łącznie, według szacunków OSP, w 
wyniku przeprowadzonych aukcji w 
latach 2016-2021 może powstać:  
 

• 6 295 MW nowych mocy w 
źródłach fotowoltaicznych,  

• 5 078 MW nowych mocy w 
lądowych elektrowniach wiatrowych  
 
 

Zastąpić zakresem wielkości 
warunkując wielkości maksymalne 
zmianą przepisów dot. lokalizacji 
lądowych elektrowni wiatrowych i 
fotowoltaicznych.  

Szacunki dotyczące nowych OZE wiatrowych i 
fotowoltaicznych nie są uzasadnione w świetle 
obecnego stanu prawnego (ustawa odległościowa 
„10H”, bariery dot. lokalizacji i przyłączania farm PV). 
Niezmienione regulacje dot. lokowania instalacji OZE 
spowodują brak jakichkolwiek inwestycji w lądowe 
farmy wiatrowe i znaczne wyhamowanie obecnego 
tempa rozwoju fotowoltaiki. W takim scenariuszu 
rozbudowa KSE pod kątem przyłączania nowych OZE nie 
miałaby uzasadnienia. 
W przypadku uwolnienia możliwości lokowania OZE 
potencjał nowych inwestycji w lądowe FW jest znacznie 
większy i co za tym idzie wymaga innych kierunków 
rozbudowy KSE, niż te wskazane w PRSP (priorytetem 
powinna być rozbudowa sieci pod nowe OZE na lądzie).   

2. 
3.5.3 (str. 23-25) Procesy 
przyłączeniowe nowych 
zasobów wytwórczych 

• Tab. 3-11 Podmioty ubiegające 
się o przyłączenie źródeł do krajowej 
sieci przesyłowej 

Wykreślenie źródeł o niskim 
prawdopodobieństwie realizacji. 

Lista podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł 
do krajowej sieci przesyłowej wymaga krytycznej 
weryfikacji, ponieważ znajdują się na niej źródła o 
niewielkim prawdopodobieństwie realizacji. Niektóre 
duże projekty mogą być anulowane w wyniku 
rozpoczętej właśnie aktualizacji PEP 2040. Dotyczy to 
przede wszystkim źródeł gazowych. W konsekwencji 
budowa niektórych linii NN i WN w celu 
wyprowadzenia mocy z tych źródeł może się okazać 
niepotrzebna.  

  

3. 
3.5.3 (str. 26) Procesy 
przyłączeniowe nowych 
zasobów wytwórczych 

Powyższe informacje wskazują na 
znaczący realny potencjał możliwych do 
wybudowania źródeł OZE. Tylko na 
podstawie sumy mocy źródeł 
istniejących, zawartych umów o 
przyłączenie lub wydanych warunków 
przyłączenia oraz mocy morskich 

Wykreślić i zredagować zgodnie ze 
stanem faktycznym.  

 

PRSP powinien uwzględniać potrzeby w zakresie 
rozwoju w lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i 
krajowych dokumentach planistycznych oraz skalę 
elektryfikacji gospodarki, która ma być osiągana 
etapami w perspektywie roku 2030, 2040 oraz roku 
2050 dla którego wiąże Polskę cel neutralności 
klimatycznej. Ponadto, aktualna sytuacja wymusza 
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L.p. 
Rozdział (strona) z projektu 

PRSP, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

Zapis w projekcie PRSP, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 
proponowany zapis 

Uzasadnienie uwagi/wniosku lub proponowanego 
zapisu 

elektrowni wiatrowych określonej w 
ustawie o wsparciu morskich elektrowni 
wiatrowych, w perspektywie 10 
najbliższych lat w KSE może powstać:  

• ponad 20 GW źródeł słonecznych 
(bez uwzględniania prosumenckich 
powstałych po 31.12.2021 r.) o 
potencjale produkcyjnym rzędu 21 
TWh,  

• ponad 14 GW lądowych elektrowni 
wiatrowych o potencjale 
produkcyjnym rzędu 37 TWh,  

• 10,9 GW morskich elektorowi 
wiatrowych o potencjale 
produkcyjnym rzędu 40 TWh.  

Wraz z potencjałem produkcyjnym 
innych rodzajów OZE oznacza to 
możliwość produkcji ponad 100 TWh 
rocznie energii odnawialnej w 
perspektywie roku 2030, co istotnie 
przekroczy 50% zapotrzebowania na 
energię elektryczną netto w Polsce 
biorąc pod uwagę obecne prognozy i 
stanowi znacznie więcej niż poziomy 
zakładane w krajowych dokumentach 
strategicznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest 
uzasadnione twierdzenie, że sieć 
elektroenergetyczna ogranicza rozwój 
odnawialnych źródeł energii.  

 

przyspieszenie transformacji i dalszy rozwój OZE na 
lądzie. Paradygmat wystarczalności mocy 
zainstalowanej w OZE do pokrycia zapotrzebowania 
jest błędny i de facto zahamuje rozwój lądowej 
energetyki wiatrowej i fotowoltaiki dużej skali. 
Źródła te mogą być budowane tylko w określonych 
lokalizacjach. Przykładowo zasada 10H ogranicza 
terytorium możliwych inwestycji w energetykę 
wiatrową do zaledwie 0,28 % powierzchni kraju, a jej 
ewentualne (acz nie przesądzone) zliberalizowanie 
podniesie ten stopień tylko do ok. 2-3 %. Oznacza to, 
że sieci pod wyprowadzenie mocy z OZE trzeba 
budować tam, gdzie jest możliwa budowa FW i PV, a 
nie budować OZE tam, gdzie już są sieci i odbiorcy.  
 
Należy podkreślić, że w roku 2021 roku odmowy 
wydania warunków przyłączenia (przez OSP i OSD) 
stanowiły aż to aż 80% złożonych wniosków. 
Wykorzystywany przez operatorów argument, że sieć 
elektroenergetyczna na danym obszarze jest 
optymalnie dostosowana do potrzeb odbiorców i nie 
przewiduje się jej rozbudowy jest nie do 
zaakceptowania. Powoduje bowiem, że nie ma 
możliwości budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii w wielu lokalizacjach, w których tego rodzaju 
instalacje są potrzebne i mogłyby powstać ze względu 
na dostępność gruntów. 
Dotyka to dziś projektów, dla których inwestorzy 
uzyskują pozytywne decyzje środowiskowe i warunki 
zabudowy, co zmusza ich do rezygnacji z inwestycji lub 
znacznego ograniczenia jej zakresu, włącznie z 
koniecznością prowadzenia procesów planistycznych 
od początku. 
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L.p. 
Rozdział (strona) z projektu 

PRSP, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

Zapis w projekcie PRSP, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

Treść uwagi/wniosku lub 
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Uzasadnienie uwagi/wniosku lub proponowanego 
zapisu 

Dlatego w planach rozwoju operatorzy (w tym OSP) 
zobowiązani są uwzględnić „zapotrzebowanie na nowe 
zdolności w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym 
zgłoszone przez podmioty przyłączone do sieci lub 
podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci”, co 
wynika bezpośrednio z art. 16 ust. 11 uPe.  

4. 
4.4 (str. 52-53) Prognoza 
zapotrzebowania na energię i 
moc 

Rys. 4-2 Porównanie maksymalnych 
wartości zapotrzebowania oraz 
współczynnika wykorzystania mocy OZE 
z wartościami roku klimatycznego SWS 

Wyjaśnienie lub korekta założeń  

Z tekstu rozdziału (opisu podejścia analitycznego) oraz 
wykresów można wywnioskować, że do pokrycia 
zapotrzebowania na moc może być wykorzystana 
jednocześnie cała moc zainstalowana w FW i cała moc 
zainstalowana w PV. Tymczasem taka sytuacja może 
wystąpić zaledwie przez kilka godzin w roku, ze 
względu na niejednoczesność produkcji maksymalnej 
przez FW i PV. Jeżeli ten czynnik nie został 
uwzględniony w modelu analitycznym, to wyniki 
wskazują na konieczność przewymiarowania sieci w 
stosunku do rzeczywistych potrzeb.  

5. 
4.5 (str. 55) Struktura 
wytwarzania energii 
elektrycznej  

Tab. 4-2 Struktura zasobów 
wytwórczych energii elektrycznej w roku 
2032 

Gaz ziemny do weryfikacji po 
aktualizacji PEP2040. 

Wiatr na lądzie – wariantowo.  

 

Wiatr na lądzie powinien być analizowany wariantowo 
(tak, jak fotowoltaika), odpowiednio z uwzględnieniem 
braku liberalizacji ustawy odległościowej (wariant 
minimum) oraz po jej złagodzeniu (wariant maksimum 
z o wiele wyższym wolumenem, niż zakładane 10806 
MW, a rozkład przestrzenny powinien uwzględniać 
wszystkie potencjalnie dostępne lokalizacje, a nie tylko 
te, gdzie są już wydane warunki przyłączenia.  

6. 
5.1 (str. 67-75) Wyniki analiz 
rozwoju sieci przesyłowej 

Planowane zadania inwestycyjne w 
zakresie rozbudowy i modernizacji sieci 
przesyłowej 

Do weryfikacji.  

Dodanie modernizacji linii 220 kV 
niezbędnych do przyłączenia OZE 
(np. ciąg Leśniów- Żukowice -
Polkowice). 

Usunięcie: 

Wybór niektórych linii i SE budzi wątpliwości (w 
szczególności modernizacja niektórych SE, co jest 
zadaniem łatwiejszym do realizacji niż budowa linii, ale 
nie zawsze zasadnym). Przykładowo nie jest jasne 
dlaczego w PRSP są: 
- linie mające na celu zasilenie terenu inwestycyjnego 
w Stalowej Woli  
- inwestycje mające na celu poprawę stanu 
technicznego kilku SE (czy są one niezbędne?) 
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-  linii wyprowadzających moc z 
elektrowni, które 
prawdopodobnie nie zostaną 
wybudowane (np. Ostrołęka 
gazowa) oraz  

- budowy zasobów mocy w KSE. 

Nie uzasadniono też wystraczająco konieczności 
budowy zasobów mocy w KSE.  
Z drugiej strony brakuje inwestycji w linie usuwające 
ograniczenia przepływów energii i możliwość 
przyłączania OZE np. w regionie Południowo-
Zachodniej Polski. Przykładowo, planowana jest 
modernizacja linii 220kV Leśniów Mikułowa, która nie 
poprawi rozpływów i nie usunie w całości ograniczeń 
możliwych przyłączeń nowych OZE bez równoczesnej 
modernizacji ciągu 220kV Leśniów – Żukowice -
Polkowice). 
 

     

     

 


