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Wstęp

Przygotowując się do budowy farmy fotowoltaicznej należy pamiętać, że proces 
inwestycyjny jest dość złożony i wymaga od Inwestora dobrej znajomości 
obowiązującego prawa oraz spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych 
do przygotowania kompletnej dokumentacji pozwalającej przejść cały proces 
inwestycyjny bez problemów i opóźnień.

Niniejsza oferta przedstawia zarys realizacji etapu przygotowawczo-projektowego 
zakończony uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, który to etap jest 
konieczny i bez którego budowa farmy nie jest możliwa.

Po realizacji etapu przygotowawczego Inwestor może przystąpić do budowy farmy 
fotowoltaicznej. Aktualne ceny kompleksowej budowy farmy fotowoltaicznej z 
uwzględnieniem przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej i uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie kształtują się w granicach netto 2 300 – 
2 800 zł/kWp. Cena uzależniona jest w wielu przypadkach od warunków 
montażowych określonych w projekcie budowlanym, warunkach przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, długości przyłącza, preferowanej przez Inwestora 
jakości komponentów użytych do budowy farmy (głównie chodzi o wybór 
technologii modułów fotowoltaicznych, ich ilości i mocy, mocy i ilości falowników 
oraz typu konstrukcji wsporczej oraz głębokości kotwienia w gruncie) oraz 
wybranych opcji dodatkowych.

Na tak wczesnym etapie planowanej inwestycji, bez kluczowych danych 
pozwalających na dokładną wycenę, nie jest możliwe przygotowanie oferty 
ostatecznej na budowę farmy, gdyż rozbieżności ceny oferty wstępnej vs. oferta 
końcowa mogą różnić się nawet do 15-20%, w szczególnych przypadkach nawet 
więcej (np. przy bardzo długim przyłączu SN).

W y c h o d z ą c  n a p r z e c i w  
oczekiwaniom Inwestora 
możemy wszelkie formalności 
związane z realizacją etapu 
p r z y g o t o w a w c z e g o  
zrealizować w jego imieniu na 
podstawie  otrzymanych  
stosownych pełnomocnictw.
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Etap przygotowawczy 
budowy farmy fotowoltaicznej
o mocy do 1 MW

Harmonogram i zakres działań

�Wybór lokalizacji i nabycie prawa do gruntu wg. potrzeb

�Opracowanie koncepcji instalacji i wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
21 dni

�Wydanie decyzji środowiskowej 1-2 m-ce

�Wydanie warunków zabudowy 1- 2 m-ce

�Wydanie warunków przyłączenia do 150 dni

�Projekt budowlany 2 m-ce

�Uzyskanie pozwolenia na budowę do 3 m-cy

�Uzyskanie finansowania (kredyt bankowy, leasing) do 3 m-cy
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Lokalizacja gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej musi spełniać szereg wymagań:

�Południowa wystawa działki / gruntu;

�Bliska odległość działki do sieci SN – im większa odległość tym większe nakłady na 
zaprojektowanie i wykonanie przyłącza SN. 

�Optymalna jest lokalizacja na działce, przez którą przechodzi linia SN lub w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie;

�Linia SN musi posiadać wolną moc przyłączeniową – w Polsce jest wiele sieci SN, 
które nie mają mocy przyłączeniowych z uwagi na duże obciążenie lub rezerwację 
mocy przez inne podmioty np. branży wiatrowej lub fotowoltaicznej. Niestety w 
wielu przypadkach weryfikacja mocy przyłączeniowej może nastąpić dopiero na 
etapie wydawania warunków przyłączenia przez OSD.

�Grunt na terenie nieruchomości powinien posiadać parametry, które umożliwiają 
kotwienie podpór konstrukcji. Weryfikację jakości gruntów można przeprowadzić 
na podstawie wyników operatu geologicznego gruntu;

�Odpowiednia klasa gruntu. Jeżeli inwestycja ma powstać na gruntach rolnych, 
należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów wysokiej kategorii wiąże się 
z dużymi nakładami finansowymi. Pożądana klasa gruntów to klasa IV lub niższa;

�Pożądanym jest aby działka znajdowała się na terenach niepodlegających ochronie 
środowiskowej. Lokalizacja na terenach objętych ochroną może znacząco wydłużyć, 
podrożyć, a czasem nawet uniemożliwić realizację przedsięwzięcia.

�Działka musi mieć dostęp do drogi publicznej. Prawo do dysponowania 
nieruchomością może być realizowane poprzez prawo własności lub dzierżawę 
gruntu.
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Średnio, typowa farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW zajmuje obszar ok 1,5 ha. 
Przy czym należy zaznaczyć, że w zależności od lokalizacji i przyjętych warunków 
realizacyjnych potrzebna powierzchnia może wahać się od 1,3 ha do 2 ha.

Lokalizacja inwestycji
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Projekt koncepcyjny
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Projekt koncepcyjny jest wstępnym opracowaniem o charakterze 
projektowym, które będzie wykorzystywane na wszystkich kolejnych 
etapach realizacji projektu przygotowawczego. W ramach współpracy 
przygotujemy profesjonalny projekt koncepcyjny, który będzie bazą do 
dalszych analiz.

Projekt koncepcyjny składa się z następujących części:

�Wstęp

�Charakterystyka parametrów elektrowni

�Elementy składowe elektrowni – karty produktowe

�Konfiguracja instalacji PV (koncepcja zagospodarowania terenu)

�Prognoza produkcji energii elektrycznej

�Schemat elektryczny elektrowni PV



W przypadku gdy inwestycja jest klasyfikowana do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Inwestor w pierwszym etapie 
składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
Informacja o tym, które przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska decyzja jest konieczna w 
przypadku gdy:
�powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1ha
�powierzchnia zabudowy wynosi od 0,5ha do 1ha, ale obiekt znajduje się w 

obszarze objętym ochroną środowiska np. obszar Natura 2000, lub strefy 
ochronne.

W ramach współpracy opracowujemy i składamy wniosek o środowiskowe 
uwarunkowania dla przedsięwzięcia w celu wydania przez organ uprawniony 
prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Do wniosku 
dołączamy koncepcję instalacji (z projektu koncepcyjnego) na mapie 
wysokościowej, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia „KIP” (jest to dokument, który 
szczegółowo opisuje charakterystykę projektu oraz jego wpływ na środowisko), 
wypis z ewidencji gruntów oraz opłatę skarbową.

Sytuacja znacznie się komplikuje a proces wydłuża się, gdy przez grunt, na którym 
Inwertor chce posadowić farmę fotowoltaiczną przechodzą cieki wodne, gdyż 
trzeba dodatkowo uzyskać pozwolenia wodno-prawne.

Nie można wykluczyć, że na etapie rozpatrywania wniosku stosowny urząd zażąda 
opracowania operatu środowiskowego, co znacząco wydłuża oraz podraża ten etap 
inwestycji. Zdarzają się projekty, w których Inwestor rezygnuje z realizacji projektu 
z uwagi na koszty i czas potrzebny do opracowania operatu oddziaływania na 
środowisko. W zależności od zakresu opracowania operatu środowiskowego koszt 
takiego opracowania może wahać się w zakresie 25.000-50.000 zł (kwota nie 
wliczona w ofertę na wykonanie etapu przygotowawczego).

�W zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji wykonywane są uzgodnienia z instytucjami oraz organizacjami, które 
mają wpływ na opiniowanie/wyrażanie zgód dla inwestycji, która może 
potencjalnie oddziaływać na środowisko.
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Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji
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Farmy są najczęściej lokalizowane na działkach, które nie są objęte planami 
miejscowymi. W takim przypadku składamy w urzędzie wniosek o wydanie warunków 
zabudowy – WZ. Do wniosku dołączamy koncepcję instalacji na mapie wysokościowej, 
wypis z rejestru gruntu oraz opłatę skarbową.

W przypadku gdy dany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP), sprawdzimy czy MPZP przewiduje budowę farmy na działce 
wskazanej przez Inwestora. Jeżeli MPZP nie przewiduje budowy farmy fotowoltaicznej 
w danej lokalizacji, trzeba poważnie rozważyć sens budowy na takim terenie. 
Procedura zmiany planów miejscowych teoretycznie trwa 12 m-cy, ale często ten okres 
wydłuża się nawet do kilku lat. W przypadku gdyby po sprawdzeniu w MPZP i uzyskaniu 
wiążącej informacji, że nie są przewidziane na tym terenie inwestycje OZE (np. w 
postaci budowy farmy fotowoltaicznej) poinformujemy Zlecającego o tym fakcie, w 
celu podjęcia decyzji o dalszym procedowaniu etapu przygotowawczego i wystąpieniu 
o zmianę w MPZP lub rezygnacji z inwestycji.

Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej. Na tym etapie etapu przygotowawczego składamy 
wniosek o wydanie warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej. Polska jest podzielona na cztery strefy, w której działają czterej 
operatorzy: ENERGA, ENEA, TAURON i PGE. Na terenie miasta Warszawy operatorem 
jest firma innogy. 
Do wniosku należy dołączyć projekt koncepcyjny elektrowni, schematy elektryczne oraz 
karty katalogowe urządzeń. Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie 
wniesienia opłaty (zaliczki) w wysokości 30 zł za 1kW mocy zamówionej (30.000 zł za 1 
MW) – opłata nie jest uwzględniona w cenie oferty i wnosi ją inwestor bezpośrednio do 
OSD. Jeżeli moc farmy będzie poniżej 5MW to Inwestor ponosi 50% kosztów 
przyłączenia i wniesiona zaliczka będzie rozliczona na etapie przyłączania farmy. 
Warunki przyłączenia wydawane są przez OSD w ciągu 150 dni od dnia złożenia wniosku. 
Warunki przyłączenia wraz z projektem umowy są ważne przez okres 2 lat.

Podpisanie umowy przyłączeniowej
Wraz z warunkami przyłączenia Inwestor otrzymuje projekt umowy przyłączeniowej 
określającej terminy i zakres prac OSD. Terminy realizacji umowy powinny korelować z 
harmonogramem projektu budowy farmy fotowoltaicznej. W przypadku gdy Inwestor 
nie zdecyduje się na podpisanie umowy przyłączeniowej, warunki przyłączenia tracą 
ważność po okresie 2 lat.
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Warunki zabudowy (WZ) lub 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP)

Warunki Przyłączenia z OSD 



Uzyskując warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Inwestor 
otrzymuje potwierdzenie, że projekt może być realizowany w danej 
lokalizacji. Na tym etapie wykonujemy projekt budowlany oraz 
występujemy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Czas 
niezbędny na opracowanie projektu to 8 tygodni. Od złożenia wniosku o 
pozwolenie na budowę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to 
2-3 m-ce.

Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 2 lat od wydania i w tym 
czasie należy rozpocząć prace budowlane nim objęte. Decyzja jest 
prawomocna po okresie 14 dni od wydania. Czas oczekiwania na wydanie 
pozwolenia na budowę wynosi do 3 miesięcy. W ramach uzyskania 
pozwolenia na budowę farmy uwzględnione jest również zgłoszenie 
robót w zakresie prowadzonej trasy kablowej przyłącza w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę dla trasy kablowej.
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Projekt budowlany

Pozwolenie na budowę
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W imieniu Inwestora występujemy o wydanie promesy koncesji w 
zakresie produkcji energii elektrycznej w dużej instalacji (powyżej 
500kW).

Promesa jest swego rodzaju przyrzeczeniem, dzięki któremu Inwestor ma 
pewność, że koncesja zostanie mu udzielona. Nie ma obowiązku 
posiadania promesy – istnieje możliwość występowania z wnioskiem o 
wydanie koncesji po zakończeniu budowy. W praktyce inwestorzy 
uzyskują promesę z uwagi na to, że projekt jest bardziej wiarygodny przy 
ocenie przez instytucje finansujące, jak również posiadanie promesy 
znacząco upraszcza późniejszą procedurę uzyskiwania koncesji.

Wykonywanie działalności gospodarczej i wytwarzanie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji (moc od 50 
do 500kW), podlega regulacji i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 
wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych 
instalacji.

Czas trwania postępowania koncesyjnego w zakresie uzyskania promesy 
koncesji URE, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 
zamyka się w terminie 30 dni lub 60 dni.

10

Uzyskanie promesy koncesji URE
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Oferta cenowa

[Miejsce na indywidualną ofertę cenową]

[Your tailored price proposal]



  PROZAP Sp. z o.o.
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
  24-110 Puławy
  tel. 81 4731600
  fax +48 81 8862559 

PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
91 317 33 53

www.prozap.com.pl
prozap@prozap.com.pl

http://www.prozap.com.pl

