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Szanowni Panstwo,

Rozwój generacji maloskalowej, która stanowia rozproszone zródla energii, o niewielkich,
rzedu kilkudziesieciu kW do maksymalnie kilku MW mocach, wytwarzajace energie elektryczna
lub energie elektryczna

i cieplo w kogeneracji, w tym w szczególnosci zaliczane do

odnawialnych zródel energii (OZE), to jeden z celów polityki energetycznej Polski. Rozwinieta
siec

zródel

generacji

bezpieczenstwa

maloskalowej

energetycznego

stanowi

na poziomie

skuteczne

narzedzie

sluzace

lokalnym, zagospodarowaniu

poprawie
odpadów

i

pozostalosci z produkcji rolnej, czy tez przemyslu spozywczego do celów energetycznych, to
zródlo dodatkowych przychodów lokalnych podmiotów gospodarczych i rolników, a takze
istotny

element

infrastruktury

inteligentnych

sieci, tzw. smart grids. Zródla generacji

maloskalowej to takze zródla oparte o tzw. prosumenta, produkujacego energie elektryczna na
potrzeby wlasne, a ewentualna nadwyzke sprzedajacego do sieci.
Warunkiem niezbednym do szybkiego i sprawnego rozwoju generacji maloskalowej jest
przede wszystkim eliminacja badz ograniczenie czynników stanowiacych bariery jej rozwoju.
Temu wlasnie

celowi sluzyc ma program

identyfikacji barier

rozwoju generacji

maloskalowej, pilotazowo przeprowadzony juz w województwie lubelskim (raport czastkowy
jest

dostepny

na

stornie

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/5037

internetowej

Urzedu

Regulacji

Energetyki

/Prezes URE na konferencji poswieconej rozwojo

wi energetyki na Lubelszczyznie.html)
Zwracam sie z uprzejma prosba o wypelnienie ankiety oraz jej rozpropagowanie wsród
wspólpracujacych z Panstwem podmiotów i instytucji, zainteresowanych rozwojem generacji
maloskalowej i OZE.

W przypadku, gdy ankieta dotyczy takze terenu miasta stolecznego Warszawy
w jego granicach administracyjnych
okolicznosci.

ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

prosze o zawarcie w ankiecie wskazania tej

tel.: 22 10141 51

fax: 22 378 15 88

e mail: warszawa@ure.gov.pl

Wybór sposobu przekazania ankiety dotyczacej województwa mazowieckiego do
Oddzialu Centralnego

URE

nalezy do Wypelniajacego (dane teleadresowe

podane

w stopce pisma).
Jednoczesnie wyjasniam, ze ankiety dotyczace innych województw nalezy przeslac
do wlasciwych Oddzialów Terenowych, których zasieg terytorialny i dane teleadresowe
sa

dostepne

na

naszej

hUp:/ /www.ure.eov.pl/portal/pl/419/0ddzialy

stronie

internetowej

Terenowe.html (ankiety nadeslane do

Oddzialu Centralnego zostana wykorzystane do identyfikacji barier istniejacych dla
danego obszaru).
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