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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 lutego 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej
i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 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 późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii
(Dz. U. Nr 156, poz. 969) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) biomasa — stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów,
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich
produkty, a także części pozostałych odpadów,
które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż
niespełniające wymagań jakościowych dla
zbóż w zakupie interwencyjnym określonych
w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje
płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż
(Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna
zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu;”;
2) w § 4:
a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„W przypadku jednostki wytwórczej, o której
mowa w § 6 ust. 1, w której jest spalana biomasa w źródłach o mocy elektrycznej wyższej niż
5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych
1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104.

źródłach energii zalicza się energię elektryczną
lub ciepło w ilości obliczonej według wzoru,
o którym mowa w § 6 ust. 1, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji
rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziaren zbóż niespełniających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziaren zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji,
z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu przetwarzającego
jej produkty, w łącznej masie biomasy w ilości
określonej we wniosku, o którym mowa w art.
9e ust. 3 ustawy, dostarczonej do procesu spalania, wynosi nie mniej niż:”,
b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„W przypadku układu hybrydowego, w którym
spalana jest biomasa w źródłach o mocy elektrycznej wyższej niż 20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii zalicza
się energię elektryczną lub ciepło w ilości obliczonej według wzoru, o którym mowa w § 9
ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu
przetwarzającego jej produkty oraz ziaren zbóż
niespełniających wymagań jakościowych dla
zbóż w zakupie interwencyjnym i ziaren zbóż,
które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu,
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów
i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu
przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie
biomasy w ilości określonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczonej
do procesu spalania, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi nie mniej niż:”,
c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„W przypadku jednostki wytwórczej, w której
spalana jest wyłącznie biomasa w źródłach
o mocy elektrycznej wyższej niż 20 MW, do
energii wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii zalicza się energię elektryczną lub ciepło w ilości wynoszącej 100 % energii wytworzonej w jednostce wytwórczej, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej
produkty oraz ziaren zbóż niespełniających wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym i ziaren zbóż, które nie podlegają
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zakupowi interwencyjnemu, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości
z produkcji leśnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy
w ilości określonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, dostarczonej do pro-
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cesu spalania, z zastrzeżeniem ust. 5, wynosi
nie mniej niż:”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Gospodarki: W. Pawlak

