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Regulacje, normy i przepisy 



Główne obszary problemów prawnych 
oraz barier regulacyjnych 

Własność zasobów geotermalnych/ pozwolenie na korzystanie z zasobów 

• Transparentne prawa do eksploatacji przez odpowiedni okres czasu są warunkiem   
kluczowym 
 

Ochrona zasobów geotermalnych przed innym wykorzystaniem/użytkownikami 

• Brak zezwolenia dla innych zastosowań/użytkowników, które mogłyby zagrażać  

zasobom geotermalnym 

• Określony dystans (lub inna ochrona) – muszą być utrzymywane dla ochrony przed innym 
korzystaniem z podziemia 
 

Ochrona środowiska 

• Ochrona wód podziemnych, w tym m.in.: zagadnienia ciśnienia, ochrona gleb 

• Sejsmika, problemy powierzchniowe 
 

Bezpieczeństwo pracy, budownictwo, handel 

• Wszelkie przepisy mające zastosowanie do podobnych działań w górnictwie, 

  wierceniach, budownictwie, itp. 

W przypadku  Odnawialnych Źródeł Energii termin 
„eksploatacja” nie jest najlepszym sformułowaniem. 
Pozyskiwanie energii należy rozumieć bardziej  jako 
korzystanie z zasobu, tymczasową wydobywanie i odzysk lub 
działanie o podobnym znaczeniu 



Prawo do zasobów 

W przypadku własności państwowej, dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej 
kluczowe są nast. czynniki: 
 

• Kto może ubiegać się o koncesję (-> proces niedyskryminacyjny)  
 

• Jedno lub dwu-etapowy proces [koncesyjny]  (rozpoznanie, wydobycie) 
 

• Okres czasu, na który można uzyskać pozwolenie / koncesję, możliwość prolongaty 
 

• Opłaty koncesyjne (na podstawie którego parametru? Stałe, czy jako procent od 
wartości produkcji?) 
 

• Czas uzyskania koncesji 



Ochrona środowiska 

Państwo ma obowiązek zapewnić przepisy chroniące środowisko lub inne interesy 
człowieka przed ewentualnymi negatywnymi skutkami eksploatacji energii geotermalnej. 

Powinny być przy tym przestrzegane nast. zasady:  

• Należy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy przepisami, które mogą niekoniecznie 
chronić środowisko oraz tymi, które mogą uniemożliwiać wykorzystanie energii 
geotermalnej  
 

• Pełny raport Oceny Oddziaływania na Środowisko tylko dla dużych projektów o 

  znacznym potencjale ryzyka  
 

• Utrzymać należy przepisy środowiskowe skoncentrowane na ochronę ziemi, wód|  
  gruntowych,  powierzchni terenu od ewentualnej szkody spowodowanej przez system / 
   ciepłownię geotermalną, a nie te, które zajmują się niezwiązanymi bezpośrednio 
   zagadnieniami! 



Normy i Certyfikaty 

Obszar 
Normy techniczne /regulacje / 

wytyczne potrzebne do 
Certyfikaty potrzebne do 

1. Aspekt geotermalnyn.p. 
wiercenie, prowadzenie 
rur, 

        konstrukcja otworu, itp. 

Normy techniczne w ochronie 
środowiska n.p.dla wiercenia, itp. 

Certyfikaty firm 
wiertnicznych w celu 
zapewnienia odpowiednich 
umiejętności i jakości pracy  

Regulacje i wytyczne dla 
koncesjonowania systemów 
geotermalnych (przeważnie 
dotyczących ochrony wód 
podziemnych), zawierają normy 
prawne dostępu oraz własności 
zasobów geotermalnych 

2. Sieć  dystrybucyjna 
Przepisy i wytyczne dla podstacji i 
prefabrykowanych systemów rur 
dla ciepła i chłodu sieciowego  

Delivery duty need to be 
safeguarded 
 

 

3. Planowanie przestrzenne Obowiązek dostawy musi być 
chroniony 

 

4. Zabudowa ? ? 

5. Klasyczne ogrzewanie 
oraz instalacja 
klimatyzacji 
n.p.hydraulika, grzejniki,  
układy wentylacyjne, itp. 

Zasady są identyczne z konwencjonalnymi instalacjami ogrzewania i 
chłodzenia 

 



 
 

”Regulatory Framework for Geothermal District Heating in Europe” 
        

        

        Contents:  
 

 I.     Introduction  

II.     Definition of geothermal energy resources and related terms 

III.    Geothermal resources ownership and regulations 

IV.    Licensing systems for geothermal exploration and development  
concerning geoDH (including simplification of the procedures) 

V.     Licensing for district heating (DH) 

VI.    Geothermal energy and the licensing authority 

VII.   Access to information on geothermal resources suitable for geoDH systems  

VIII.  Geothermal district heating systems in national, regional and local energy  
planning and management  

IX. Role of public and private stakeholders  
(energy service companies, district heating system operators, etc.)  
 
 

           (16 pp., A-4) 
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Rekomendacje 

Podstawowe zalecenia  

Przepisy krajowe, regionalne i lokalne powinny zawierać definicję zasobów energii geotermalnej i terminów 
pokrewnych zgodnych z zawartymi w Dyrektywie 2009/28/EC  
Prawa własności powinny być zagwarantowane 

 

Procedury administracyjne dotyczące koncesjonowania należy dostosować do potrzeb –  powinny być one 
uproszczone, jeśli to tylko możliwe, a obciążenia dla wnioskodawcy  powinny odzwierciedlać rzeczywistą 
złożoność, koszty i potencjalne skutki   
działalności ukierunkowanej na rozwój wykorzystanie energii geotermalnej 
Procedury związane z udzielaniem zezwoleń i koncesji powinny być adekwatne,  uproszczone i przeniesione  na 
regionalny (lokalny w miarę możliwości) poziom administracji. Proces administracyjny powinien zostać 
ograniczony 

Przepisy  dotyczące ciepłownictwa sieciowego powinny być w maksymalnym stopniu zdecentralizowane tak, 
aby można było je dostosowywać  do warunków lokalnych,  
mając na względzie  obowiązkowy minimalny poziom wykorzystywania energii ze  
źródeł odnawialnych, zgodnie z artykułem 13 § 3 Dyrektywy 2009/28/EC 

Rekomenduje się powołanie odrębnego organu  wydającego koncesje geotermalne  
Informacje na temat zasobów geotermalnych odpowiednich do wykorzystania w systemach ciepłowniczych 
powinny być łatwo dostępne 

Geotermalne systemy ciepłownicze powinny być uwzględniane w krajowych, regionalnych i lokalnych planach 
oraz strategiach energetycznych  
Politycy i urzędnicy powinni posiadać wiedzę i informacje dotyczące energii geotermalnej 
Zaleca się szkolenia dla techników oraz przedsiębiorstw usług energetycznych z zakresu technologii 
ciepłownictwa geotermalnego 

Opinia publiczna powinna być informowana i angażowana w konsultacje ciepłowniczych projektów  
geotermalnych w celu  pozyskiwania akceptacji społecznej 

Prawodawstwo powinno dążyć do ochrony środowiska i ustalenia priorytetów dla korzystania z 
podziemia, przy czym energia geotermalna powinna mieć pierwszeństwo  
w stosunku do niekonwencjonalnych paliw kopalnych, składowania dwutlenku węgla  
oraz składowisk odpadów jądrowych 


