#praw o #energetyka #biznes

Czym jest klaster energii?
Klaster Energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty
badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i
równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z
odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze
działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w
rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) lub 5 gmin w
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730); klaster energii
reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia,
stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym
dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii"

Business Cluster
Klaster- „Geograficzne skupiska powiązanych ze sobą firm,
wyspecjalizowanych dostawców, usługodawców, firm z
pokrewnych sektorów oraz stowarzyszonych instytucji, które
konkurują i współpracują ze sobą”
On Competition, Michael Porter, 1990 r.

Struktura klastra (triple helix)
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Umowa klastra
I.

Zdefiniowany zakres obowiązków i uprawnień koordynatora klastra

II.

Obszar funkcjonowania klastra

III. Główne cele klastra
IV.

Ogólne sposoby realizacji postawionych celów

V.

Zdefiniowana struktura organizacyjna klastra

VI. Mechanizmy przyjmowania nowych członków
VII. Mechanizmy wykluczania członków
VIII. Mechanizmy wychodzenia z klastra
IX.

Zasady rozstrzygania sporów

Warunki współpracy z OSD – taryfa „K”
• Pojęcie taryf zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 17 ustawy prawo energetyczne jako:
„zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie
określonym ustawą”
• Kwestię obliczania taryf reguluje zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią̨ elektryczną
• Składniki stałe i zmienne
Składnik zmienny ustala się z uwzględnieniem:
• Kosztów zakupu energii elektrycznej potrzebnej do pokrycia różnicy pomiędzy energią
wprowadzoną do sieci danego poziomu napięć, a energią pobraną przez odbiorców z tej sieci;
• Kosztów zmiennych za przesyłanie lub dystrybucję energii sieciami innych poziomów napięć lub
należących do innych OSD
• Pozostałych opłat nieuwzględnionych w składniku stałym
Wszystkie stawki dystrybucyjne kalkulowane są przy uwzględnieniu kosztów uzasadnionych oraz
uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność
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