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969
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw
pochodzenia, uiszczenia op∏aty zast´pczej, zakupu energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych
w odnawialnych êród∏ach energii oraz obowiàzku potwierdzania danych dotyczàcych iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym êródle energii
Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzku uzyskania i przedstawienia Prezesowi
Urz´du Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
uiszczenia op∏aty zast´pczej, obowiàzku zakupu energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii oraz obowiàzku potwierdzania
danych dotyczàcych iloÊci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym êródle energii, w tym:
1) rodzaje odnawialnych êróde∏ energii;
2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych
w odnawialnych êród∏ach energii;
3) wymagania dotyczàce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania iloÊci energii elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach energii za pomocà instalacji wykorzystujàcych w procesie wytwarzania energii noÊniki energii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwanej dalej
„ustawà”, oraz inne paliwa;
4) miejsce dokonywania pomiarów iloÊci energii
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii na potrzeby realizacji obowiàzku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9e
ust. 5 ustawy;
5) wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏u energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach
energii, wynikajàcej z obowiàzku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy,
w sprzeda˝y energii elektrycznej odbiorcom koƒcowym, w okresie kolejnych 10 lat;
6) sposób uwzgl´dniania w kalkulacji cen energii
elektrycznej i ciep∏a ustalanych w taryfach przedsi´biorstw energetycznych, o których mowa
w art. 9a ust. 1, 6 i 7 ustawy:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
———————
1)

2)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

b) poniesionej op∏aty zast´pczej,
c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciep∏a,
do których zakupu przedsi´biorstwo energetyczne jest obowiàzane.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) biomasa — sta∏e lub ciek∏e substancje pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego, które ulegajà biodegradacji, pochodzàce z produktów, odpadów
i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz leÊnej, a tak˝e przemys∏u przetwarzajàcego ich produkty,
a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà
biodegradacji;
2) uprawy energetyczne — plantacje zak∏adane w celu wykorzystania pochodzàcej z nich biomasy
w procesie wytwarzania energii;
3) biogaz — gaz pozyskany z biomasy, w szczególnoÊci z instalacji przeróbki odpadów zwierz´cych lub
roÊlinnych, oczyszczalni Êcieków oraz sk∏adowisk
odpadów;
4) mieszane paliwo wtórne — paliwo b´dàce mieszankà biomasy lub biogazu oraz innych paliw,
przygotowane poza jednostkà wytwórczà zu˝ywajàcà to paliwo;
5) jednostka wytwórcza — wyodr´bniony zespó∏
urzàdzeƒ nale˝àcych do przedsi´biorstwa energetycznego, s∏u˝àcy do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a i wyprowadzenia mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe;
6) uk∏ad hybrydowy — jednostk´ wytwórczà wytwarzajàcà energi´ elektrycznà albo energi´ elektrycznà i ciep∏o, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a wykorzystywane sà noÊniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych êród∏ach energii i w êród∏ach energii innych
ni˝ odnawialne, pracujàce na wspólny kolektor oraz
zu˝ywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do
wytworzenia energii elektrycznej lub ciep∏a.
§ 3. Obowiàzek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia Êwiadectw pochodzenia albo
uiszczenia op∏aty zast´pczej uznaje si´ za spe∏niony,
je˝eli za dany rok udzia∏ iloÊciowy sumy energii elektrycznej wynikajàcej ze Êwiadectw pochodzenia, które
przedsi´biorstwo energetyczne przedstawi∏o do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsi´biorstwo energetyczne op∏aty zast´pczej, w wykonanej ca∏kowitej rocznej sprzeda˝y energii elektrycznej przez to przedsi´biorstwo odbiorcom koƒcowym, wynosi nie mniej ni˝:
1) 7,0 % — w 2008 r.;
2) 8,7 % — w 2009 r.;
3) 10,4 % — w 2010 r.;
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masy pochodzàcej z upraw energetycznych lub odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz przemys∏u
przetwarzajàcego jej produkty, a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà biodegradacji, z wy∏àczeniem odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji leÊnej, a tak˝e przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, w ∏àcznej
masie biomasy w iloÊci okreÊlonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczonej do
procesu spalania, z zastrze˝eniem ust. 5, wynosi nie
mniej ni˝:

4) 10,4 % — w 2011 r.;
5) 10,4 % — w 2012 r.;
6) 10,9 % — w 2013 r.;
7) 11,4 % — w 2014 r.;
8) 11,9 % — w 2015 r.;
9) 12,4 % — w 2016 r.;
10) 12,9 % — w 2017 r.
§ 4. 1. Do energii wytwarzanej w odnawialnych
êród∏ach energii zalicza si´, niezale˝nie od mocy tego
êród∏a:
1) energi´ elektrycznà
w szczególnoÊci:

Poz. 969

lub

ciep∏o

pochodzàce

1) 5 % — w 2008 r.;
2) 10 % — w 2009 r.;
3) 20 % — w 2010 r.;
4) 20 % — w 2011 r.;

a) z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych,

5) 20 % — w 2012 r.;

b) ze êróde∏ wytwarzajàcych energi´ z biomasy
oraz biogazu,

7) 30 % — w 2014 r.;

c) ze s∏onecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciep∏a,
d) ze êróde∏ geotermalnych;
2) cz´Êç energii odzyskanej z termicznego przekszta∏cania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz
z 2008 r. Nr 138, poz. 865).
2. W przypadku jednostki wytwórczej, o której mowa w § 6 ust. 1, w której jest spalana biomasa w êród∏ach o mocy elektrycznej wy˝szej ni˝ 5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà lub ciep∏o w iloÊci obliczonej wed∏ug wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 1,
o ile udzia∏ wagowy biomasy pochodzàcej z upraw
energetycznych lub odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà
biodegradacji, z wy∏àczeniem odpadów i pozosta∏oÊci
z produkcji leÊnej, a tak˝e przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, w ∏àcznej masie biomasy w iloÊci
okreÊlonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e
ust. 3 ustawy, dostarczonej do procesu spalania, wynosi nie mniej ni˝:

6) 25 % — w 2013 r.;
8) 40 % — w 2015 r.;
9) 50 % — w 2016 r.;
10) 60 % — w 2017 r.
4. W przypadku jednostki wytwórczej, w której
spalana jest wy∏àcznie biomasa w êród∏ach o mocy
elektrycznej wy˝szej ni˝ 20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà lub ciep∏o w iloÊci wynoszàcej 100 %
energii wytworzonej w jednostce wytwórczej, o ile
udzia∏ wagowy biomasy pochodzàcej z upraw energetycznych lub odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty,
a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà
biodegradacji, z wy∏àczeniem odpadów i pozosta∏oÊci
z produkcji leÊnej, a tak˝e przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, w ∏àcznej masie biomasy w iloÊci
okreÊlonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e
ust. 3 ustawy, dostarczonej do procesu spalania, z zastrze˝eniem ust. 5, wynosi nie mniej ni˝:
1) 20 % — w 2010 r.;
2) 20 % — w 2011 r.;
3) 20 % — w 2012 r.;
4) 25 % — w 2013 r.;
5) 30 % — w 2014 r.;

1) 5 % — w 2008 r.;

6) 40 % — w 2015 r.;

2) 10 % — w 2009 r.;

7) 50 % — w 2016 r.;

3) 25 % — w 2010 r.;

8) 60 % — w 2017 r.

4) 40 % — w 2011 r.;
5) 55 % — w 2012 r.;
6) 70 % — w 2013 r.;
7) 85 % — w 2014 r.;
8) 100 % — w 2015 r.;
9) 100 % — w 2016 r.;
10) 100 % — w 2017 r.
3. W przypadku uk∏adu hybrydowego, w którym
spalana jest biomasa w êród∏ach o mocy elektrycznej
wy˝szej ni˝ 20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà lub ciep∏o w iloÊci obliczonej wed∏ug wzoru,
o którym mowa w § 9 ust. 2, o ile udzia∏ wagowy bio-

5. W przypadku gdy jednostka wytwórcza, o której
mowa w ust. 3 lub 4, oddana zostanie do u˝ytku do
dnia 31 grudnia 2012 r., udzia∏ wagowy biomasy pochodzàcej z upraw energetycznych lub odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà biodegradacji, z wy∏àczeniem
odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji leÊnej, a tak˝e
przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, dla tej jednostki jest okreÊlany odpowiednio zgodnie z ust. 3
lub 4, jednak na poziomie nie wy˝szym ni˝ 20 %.
6. Wy∏àczenie odpadów z przemys∏u przetwarzajàcego produkty z produkcji leÊnej, o którym mowa
w ust. 2—4, nie dotyczy odpadów spalanych w miejscu ich powstania.
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§ 5. 1. W przypadku gdy jedno przedsi´biorstwo
energetyczne posiada wi´cej ni˝ jednà jednostk´ wytwórczà, o której mowa w § 6 ust. 1, lub uk∏ad hybrydowy, dopuszcza si´ rozliczanie udzia∏u wagowego
biomasy dla grupy tych jednostek.
2. Energi´ elektrycznà wytworzonà w jednostce
wytwórczej, o której mowa w § 4 ust. 1, w okresie jej
rozruchu technologicznego, z wyjàtkiem energii elektrycznej wytworzonej w jednostce, o której mowa
w § 6 ust. 1, lub wytworzonej w uk∏adzie hybrydowym,
zalicza si´ do energii wytworzonej w odnawialnych
êród∏ach energii. Do energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà
wytworzonà w okresie do 60 dni od dnia rozpocz´cia
rozruchu technologicznego jednostki wytwórczej.
3. Przez rozruch technologiczny, o którym mowa
w ust. 2, rozumie si´ wy∏àcznie przeprowadzanie prób
i testów umo˝liwiajàcych koƒcowy odbiór jednostki
wytwórczej.
§ 6. 1. W jednostce wytwórczej, w której sà spalane biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami,
do energii wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach
energii zalicza si´ cz´Êç energii elektrycznej lub ciep∏a
odpowiadajàcà udzia∏owi energii chemicznej biomasy, lub biogazu w energii chemicznej paliwa zu˝ywanego do wytwarzania energii, obliczanà na podstawie
rzeczywistych wartoÊci opa∏owych tych paliw, z zastrze˝eniem § 9 ust. 1, wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Poz. 969

2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczania iloÊci energii elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach energii (EOZE) wykonuje si´
zgodnie z procedurà pomiarów, rejestracji i obliczania
iloÊci energii wytworzonej w tych êród∏ach, zwanà dalej „procedurà rozliczeƒ”, dla danej jednostki wytwórczej.
3. Procedur´ rozliczeƒ opracowuje si´ zgodnie z:
1) przepisami o miarach, w zakresie pomiarów;
2) normami okreÊlajàcymi wymagania dotyczàce
kompetencji laboratoriów badawczych lub wzorcujàcych, zgodnie z którymi badania biomasy lub
biogazu wykonywane b´dà w laboratoriach wykazujàcych si´ kompetencjà technicznà i bieg∏oÊcià
w zakresie procedur rozliczeƒ i badaƒ udokumentowanà w rozumieniu tych norm.
4. W przypadku spalania w jednostce wytwórczej
biomasy lub biogazu wspólnie z innymi paliwami:
1) pomiary masy biomasy w postaci sta∏ej i paliwa
sta∏ego innego ni˝ biomasa obejmujà pomiary
masy ka˝dego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania;
2) pomiary masy biomasy w postaci ciek∏ej lub biogazu oraz paliwa ciek∏ego lub gazowego innego
ni˝ biomasa lub biogaz powinny obejmowaç pomiary masy ka˝dego z tych paliw dostarczonych
do procesu spalania, wykonywane metodà bezpoÊrednià za pomocà pomiaru masy (przep∏ywomierze masowe) lub metodà poÊrednià za pomocà
pomiaru obj´toÊci z korekcjà temperatury,
a w przypadku paliw gazowych tak˝e ciÊnienia
tych paliw;
3) pobieranie próbek do badania w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych poszczególnych rodzajów paliw, niezb´dnych do obliczenia ich wartoÊci opa∏owej,
zwanych dalej „w∏aÊciwoÊciami fizykochemicznymi”, i pomiar masy tych paliw nale˝y wykonywaç
w tym samym czasie i miejscu;

EOZE

— iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii
[w MWh lub GJ];

E

— iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytworzonych w jednostce wytwórczej, w której
jest spalana biomasa lub biogaz wspólnie
z innymi paliwami [w MWh lub GJ];

4) oznaczanie w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych paliw
powinno si´ odbywaç zgodnie z normami dotyczàcymi w∏aÊciwoÊci tych paliw;

MBi

— mas´ biomasy lub biogazu, spalonych
w jednostce wytwórczej [w Mg];

MKj

— mas´ paliwa innego ni˝ biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce wytwórczej
[w Mg];

WBi

— wartoÊç opa∏owà biomasy lub biogazu
spalonych
w
jednostce
wytwórczej
[w MJ/Mg];

5) w przypadku braku norm, o których mowa w pkt 4,
dla danego rodzaju zu˝ywanego paliwa, oznaczanie w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych tego paliwa
odbywa si´ wed∏ug metod zwalidowanych w rozumieniu norm okreÊlajàcych wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcujàcych.

WKj

— wartoÊç opa∏owà paliwa innego ni˝ biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce wytwórczej [w MJ/Mg];

n

— liczb´ rodzajów biomasy lub biogazu spalonych w jednostce wytwórczej;

m

— liczb´ rodzajów paliw innych ni˝ biomasa
lub biogaz, spalonych w jednostce wytwórczej.

§ 7. W przypadku stosowania w jednostce wytwórczej mieszanego paliwa wtórnego nale˝y:
1) wykonaç pomiary masy tego paliwa dostarczonego do procesu spalania w tej jednostce wytwórczej;
2) oznaczyç ciep∏o spalania i wykonaç obliczenia
wartoÊci opa∏owej tego paliwa oraz próbek paliw
wchodzàcych w sk∏ad mieszanego paliwa wtórnego;
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3) rejestrowaç udzia∏ energii chemicznej biomasy
lub biogazu w energii chemicznej mieszanego paliwa wtórnego zgodnie z § 10.
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w iloÊci energii wytworzonej we wszystkich êród∏ach
zasilajàcych jednostk´ wytwórczà, wed∏ug wzoru:

§ 8. 1. W przypadkach okreÊlonych w § 6 i 7:
1) obliczania i rozliczania iloÊci wytwarzanej energii
elektrycznej i ciep∏a dokonuje si´ zgodnie z procedurà rozliczeƒ na podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ
i przyrzàdów pomiarowych w rozumieniu przepisów o miarach;
2) oznaczanie ciep∏a spalania i obliczanie wartoÊci
opa∏owej biomasy lub biogazu wykonuje si´ co
24 godziny z uÊrednionej próby, z próbek pobieranych co:
a) 8 godzin — dla jednostek wytwórczych o ca∏kowitej zainstalowanej mocy cieplnej poni˝ej
50 MW,
b) 4 godziny — dla jednostek wytwórczych o ca∏kowitej zainstalowanej mocy cieplnej w zakresie od 50 MW do 250 MW,
c) 2 godziny — dla ca∏kowitej zainstalowanej mocy cieplnej jednostki wytwórczej wy˝szej od
250 MW.
2. W przypadku:
1) okresowego zasilania poÊredniego zbiornika paliwa, uniemo˝liwiajàcego pobranie próbki w czasie
okreÊlonym w ust. 1 pkt 2, próbk´ powinno si´ pobraç w trakcie ciàg∏ej pracy uk∏adu zasilania zbiornika, nie rzadziej ni˝ co 2 godziny;
2) zmiany rodzaju dostarczanego paliwa, próbki pobiera si´ w ciàgu godziny od zmiany paliwa, nie
póêniej ni˝ przed kolejnà zmianà rodzaju dostarczanego paliwa, niezale˝nie od ostatnio pobranych próbek w czasie okreÊlonym w pkt 1 lub
ust. 1 pkt 2, przed zmianà rodzaju paliwa;
3) dostawy biomasy kierowanej bezpoÊrednio do poÊredniego zbiornika paliwa lub do spalania, uniemo˝liwiajàcej pobranie próbek w czasie okreÊlonym w pkt 1 lub ust. 1 pkt 2, uÊrednionà prób´
do oznaczenia ciep∏a spalania i obliczenia wartoÊci
opa∏owej biomasy nale˝y przygotowaç z próbek
pobieranych w okresie doby z ka˝dej dostawy biomasy.
§ 9. 1. W uk∏adzie hybrydowym wykonuje si´ oddzielnie pomiary iloÊci energii dostarczonej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep∏a, a wytworzonej w:
1) odnawialnych êród∏ach energii,
2) êród∏ach innych ni˝ odnawialne
— o ile nie sà wykonywane pomiary, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz w § 7 i 8.
2. W uk∏adzie hybrydowym, iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii, oznaczonà symbolem „EOZE”, oblicza
si´ przyjmujàc proporcjonalny udzia∏ iloÊciowy energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
EOZE — iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii
w uk∏adzie hybrydowym [w MWh lub GJ];
E
— ca∏kowità iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytworzonych w uk∏adzie hybrydowym [w MWh lub GJ];
— iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytwoEPOi
rzonych w odnawialnym êródle energii
i wykorzystywanych w uk∏adzie hybrydowym [w MWh lub GJ];
— iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytwoEPKj
rzonych w êródle energii innym ni˝ odnawialne êród∏o energii i wykorzystywanych
w uk∏adzie hybrydowym [w MWh lub GJ];
n
— liczb´ odnawialnych êróde∏ energii wytwarzajàcych noÊniki energii wykorzystywane
w uk∏adzie hybrydowym;
m
— liczb´ êróde∏ energii wytwarzajàcych noÊniki energii wykorzystywane w uk∏adzie hybrydowym, innych ni˝ odnawialne êród∏a
energii.
3. IloÊç energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym êródle energii w elektrowni wodnej z cz∏onem pompowym, oznaczonà symbolem „EOZE”, oblicza si´ wed∏ug wzoru:
Vp
EOZE = Ecw (1 – ——),
Vc
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
EOZE — iloÊç energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym êródle energii [w MWh];
— ca∏kowità iloÊç energii elektrycznej wytwoEcw
rzonej w elektrowni wodnej [w MWh];
— obj´toÊç wody przepompowanej, okreÊlaVp
nà na podstawie pomiaru strumienia obj´toÊci wody przepompowanej [w m3];
— obj´toÊç ca∏kowità wody pobranej przez
Vc
turbiny elektrowni wodnej, okreÊlanà na
podstawie pomiaru strumienia obj´toÊci
wody pobranej przez te turbiny [w m3].
4. W okresie kalibrowania lub serwisowania urzàdzeƒ s∏u˝àcych do pomiaru strumienia obj´toÊci wody, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza si´ okreÊlenie
obj´toÊci wody przepompowanej i wody pobranej
przez turbiny dla celów obliczania iloÊci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym êródle energii
w elektrowni wodnej z cz∏onem pompowym przy wykorzystaniu metod poÊrednich opartych o charakterystyki energetyczne hydrozespo∏ów. Okres ten nie mo˝e przekroczyç 336 godzin w skali roku.
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5. Przez kalibrowanie i serwisowanie urzàdzeƒ,
o których mowa w ust. 4, rozumie si´ czynnoÊci wykonywane w sposób okreÊlony w instrukcji obs∏ugi tych
urzàdzeƒ.

2) wspó∏prac´ z siecià oraz spe∏nienie wymagaƒ
technicznych w zakresie przy∏àczania do sieci
urzàdzeƒ wytwórczych, w przypadku êróde∏ przy∏àczanych do sieci.

§ 10. 1. Dane dotyczàce iloÊci energii elektrycznej
lub ciep∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach
energii za pomocà instalacji wykorzystujàcych w procesie wytwarzania energii noÊniki energii, o których
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy, oraz wyniki pomiarów
i obliczeƒ w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, o których
mowa w § 6 ust. 4 oraz w § 7 i 8, a tak˝e dane uzyskane w wyniku tych pomiarów, rejestruje si´ w ksià˝ce
rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi
lub z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.

2. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania ciep∏a w odnawialnych êród∏ach energii, o których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, powinny umo˝liwiaç dotrzymanie parametrów jakoÊciowych noÊnika
ciep∏a i standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców
oraz byç dostosowane do wymagaƒ technicznych
w zakresie przy∏àczania do sieci urzàdzeƒ wytwórczych, a tak˝e do parametrów noÊnika ciep∏a oraz warunków pracy sieci ciep∏owniczej.

2. Rejestracj´ danych oraz wyników pomiarów
i obliczeƒ w ksià˝ce rejestrowej nale˝y prowadziç
w sposób spe∏niajàcy nast´pujàce warunki:
1) ka˝dà pozycj´ rejestrowanych danych oraz wyników pomiarów i obliczeƒ, po dokonaniu wpisów,
podkreÊla si´ poziomà linià;
2) poprawki mogà byç wprowadzane w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie poprawionego lub skreÊlonego zapisu; poprawki nale˝y potwierdziç podpisem osoby rejestrujàcej.
3. Rejestracj´ danych oraz wyników pomiarów
i obliczeƒ z zastosowaniem elektronicznego systemu
przetwarzania danych nale˝y tak prowadziç, aby:
1) mo˝liwy by∏ wglàd do treÊci dokonywanych zapisów, a przechowywane dane oraz wyniki pomiarów i obliczeƒ by∏y chronione przed zatarciem lub
zniekszta∏ceniem;
2) zapisy zamieszczane by∏y w sposób chronologiczny;
3) mo˝liwe by∏o sporzàdzanie wydruków za ka˝dy
dzieƒ.
§ 11. 1. Miejscami dokonywania pomiarów iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
êród∏ach energii na potrzeby realizacji obowiàzku potwierdzenia danych, o których mowa w art. 9e
ust. 5 ustawy, sà zaciski:
1) generatora;
2) ogniwa fotowoltaicznego;
3) ogniwa paliwowego, w którym nast´puje bezpoÊrednia przemiana energii chemicznej w energi´
elektrycznà.
2. W przypadku braku urzàdzeƒ pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach, o których mowa w ust. 1,
dopuszcza si´ dokonywanie pomiarów w miejscu
przy∏àczenia odnawialnego êród∏a energii do sieci
operatora systemu elektroenergetycznego.
§ 12. 1. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych êród∏ach energii, o których mowa w art. 9a ust. 6 ustawy,
powinny umo˝liwiaç:
1) dotrzymanie parametrów jakoÊciowych energii
elektrycznej i standardów jakoÊciowych obs∏ugi
odbiorców;

§ 13. Obowiàzek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych êróde∏ energii, o którym mowa w art. 9a
ust. 6 ustawy, uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli sprzedawca z urz´du zakupi∏ ca∏à oferowanà mu iloÊç energii
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach
energii, przy∏àczonych do sieci elektroenergetycznej
znajdujàcej si´ w obszarze dzia∏ania tego sprzedawcy.
§ 14. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 9a
ust. 7 ustawy, uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli oferowane do sprzeda˝y ciep∏o, wytworzone w odnawialnych
êród∏ach energii, zakupiono w iloÊci:
1) w jakiej je oferowano lub
2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsi´biorstwa energetycznego realizujàcego ten obowiàzek
i przy∏àczonych do sieci ciep∏owniczej, do której
jest przy∏àczone odnawialne êród∏o energii, proporcjonalnie do udzia∏u tego êród∏a w ca∏kowitej
mocy zamówionej przez odbiorców, z uwzgl´dnieniem charakterystyki odbioru oraz mo˝liwoÊci
przesy∏ania ciep∏a wytwarzanego w tym êródle
— pod warunkiem, ˝e koszty zakupu tego ciep∏a nie
spowodujà wzrostu cen ciep∏a lub stawek op∏at za
ciep∏o dostarczone odbiorcom w danym roku o wi´cej ni˝ wartoÊç Êredniorocznego wskaênika wzrostu
cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa
w § 16 ust. 3.
2. W przypadku gdy wi´cej ni˝ jedno przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 7
ustawy, zajmuje si´ obrotem ciep∏em i sprzedaje to
ciep∏o odbiorcom przy∏àczonym do po∏àczonych
i wspó∏pracujàcych ze sobà sieci ciep∏owniczych, obowiàzek zakupu dotyczy ciep∏a wytworzonego w przy∏àczonych do tych sieci odnawialnych êród∏ach energii, w iloÊci proporcjonalnej do udzia∏u ka˝dego z tych
przedsi´biorstw w ∏àcznej sprzeda˝y ciep∏a przez
wszystkie przedsi´biorstwa energetyczne dostarczajàce ciep∏o do odbiorców przy∏àczonych do tych sieci.
§ 15. 1. Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia albo
poniesienia op∏aty zast´pczej uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsi´biorstw energetycznych realizujàcych te obowiàzki, przyjmujàc, ˝e
jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsi´biorstwo energetyczne odbiorcom koƒcowym jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona tymi kosztami.
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2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnianymi w taryfach sà koszty:
1) uzyskania Êwiadectw pochodzenia, jednak nie
wy˝sze ni˝ koszty obliczone wed∏ug wzoru:
Kum = Ozj × Eup,
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Kum — maksymalny koszt uzasadniony uzyskania
Êwiadectw pochodzenia [w z∏];
Ozj — jednostkowà op∏at´ zast´pczà, obowiàzujàcà w roku sporzàdzania taryfy [w z∏/MWh];
Eup — iloÊç energii elektrycznej wynikajàcà ze
Êwiadectw pochodzenia, które przedsi´biorstwo energetyczne planuje przedstawiç do umorzenia w pierwszym roku stosowania taryfy [w MWh];

i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia Êwiadectw pochodzenia albo uiszczenia op∏aty zast´pczej
uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli za dany rok udzia∏ iloÊciowy sumy energii elektrycznej wynikajàcej ze Êwiadectw pochodzenia, które przedsi´biorstwo energetyczne przedstawi∏o do umorzenia, lub z uiszczonej
przez przedsi´biorstwo energetyczne op∏aty zast´pczej, w wykonanej ca∏kowitej rocznej sprzeda˝y energii elektrycznej przez to przedsi´biorstwo odbiorcom
koƒcowym, wynosi nie mniej ni˝ 7 %.
§ 18. W okresie od dnia 25 lutego 2008 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, w przypadku:
1) jednostki wytwórczej, w której sà spalane biomasa
lub biogaz wspólnie z innymi paliwami, w êród∏ach o mocy elektrycznej wy˝szej ni˝ 5 MW, do
energii wytworzonej w odnawialnych êród∏ach
energii zalicza si´ energi´ elektrycznà lub ciep∏o,
w iloÊci obliczonej w sposób okreÊlony wed∏ug
wzoru, o którym mowa w § 6 ust. 1,

2) op∏aty zast´pczej poniesionej w roku poprzedzajàcym rok sporzàdzania taryfy.

2) uk∏adu hybrydowego, w którym spalana jest biomasa, w êród∏ach o mocy elektrycznej wy˝szej ni˝
5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych
êród∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà lub
ciep∏o, w iloÊci obliczonej w sposób okreÊlony wed∏ug wzoru, o którym mowa w § 9 ust. 2

3. IloÊç energii elektrycznej, oznaczona symbolem
„Eup”, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie mo˝e byç wy˝sza od ró˝nicy pomi´dzy iloÊcià energii elektrycznej
wynikajàcej z obowiàzujàcego udzia∏u iloÊciowego
dla danego przedsi´biorstwa energetycznego, o którym mowa w § 3, i iloÊcià energii wynikajàcej z poniesionej op∏aty zast´pczej.

— o ile udzia∏ wagowy biomasy pochodzàcej
z upraw energetycznych lub odpadów i pozosta∏oÊci
z produkcji rolnej oraz przemys∏u przetwarzajàcego
jej produkty, a tak˝e cz´Êci pozosta∏ych odpadów,
które ulegajà biodegradacji, z wy∏àczeniem odpadów i pozosta∏oÊci z produkcji leÊnej, a tak˝e przemys∏u przetwarzajàcego jej produkty, w ∏àcznej masie biomasy dostarczanej do procesu spalania, wynosi nie mniej ni˝ 5 %.

§ 16. 1. Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w zwiàzku z realizacjà obowiàzku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen ustalanych w taryfach sprzedawców z urz´du,
przyjmujàc, ˝e jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez danego sprzedawc´ z urz´du odbiorcom
koƒcowym jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona tymi
kosztami.
2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnianymi w taryfach sà koszty zakupu energii elektrycznej
po cenach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b
ustawy.
3. Za koszty uzasadnione ponoszone w zwiàzku
z realizacjà obowiàzku, o którym mowa w art. 9a ust. 7
ustawy, uwzgl´dniane w taryfach, uznaje si´ koszty
zakupu ciep∏a, które nie spowodujà w przedsi´biorstwie energetycznym, w danym roku, wzrostu cen lub
stawek op∏at za ciep∏o dostarczane odbiorcom, o wi´cej ni˝ wartoÊç Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim
roku kalendarzowym, okreÊlonego w komunikacie
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏oszonym w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
4. Koszty zakupu ciep∏a ponoszone w zwiàzku z realizacjà obowiàzku, o którym mowa w art. 9a ust. 7
ustawy, uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen ustalanych
w taryfach przedsi´biorstw energetycznych realizujàcych ten obowiàzek, przyjmujàc, ˝e jednostka ciep∏a
sprzedawanego przez dane przedsi´biorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom przy∏àczonym do sieci
ciep∏owniczej, do której jest przy∏àczone odnawialne
êród∏o energii, jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona
tymi kosztami.
§ 17. W okresie od dnia 25 lutego 2008 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, obowiàzek uzyskania
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§ 19. Obowiàzek potwierdzenia danych na potrzeby uzyskania Êwiadectwa pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, za okres od dnia 25 lutego
2008 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, uznaje si´ za spe∏niony, o ile dokonywanie pomiarów, ich
rejestracja i obliczanie iloÊci energii wytworzonej, nast´powa∏o na podstawie przepisów dotychczasowych, chyba ˝e przepisy rozporzàdzenia sà korzystniejsze dla wnioskodawcy.
§ 20. Do toczàcych si´ przed Prezesem URE spraw
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia.
§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Gospodarki: W. Pawlak
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
uiszczenia op∏aty zast´pczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii (Dz. U. Nr 261, poz. 2187 oraz z 2006 r. Nr 205,
poz. 1510), które utraci∏o moc z dniem 25 lutego 2008 r. na
podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 21, poz. 124).

