Informacja
dot. realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo
energetyczne za rok 2013
W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca
o zmianie

ustawy

–

Prawo

energetyczne

oraz

niektórych

innych

ustaw

(Dz.U. z 2014 poz. 490) zmianie uległy zasady realizacji obowiązku, o którym mowa
w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne.
W myśl art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od
dnia 30 kwietnia 2014 r.) świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone przez
Prezesa URE do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, wydane dla energii
elektrycznej

wytworzonej

kalendarzowym,

jest

w

jednostce

uwzględniane

przy

kogeneracji
rozliczeniu

w

poprzednim

wykonania

roku

obowiązku

określonego w art. 9a ust. 8, w poprzednim roku kalendarzowym.
Jednocześnie w myśl art. 9a ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, opłaty zastępcze,
o których mowa m.in. w art. 9a ust. 8 pkt 2, stanowiące przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uiszcza się na rachunek bankowy tego
funduszu do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy
Z treści znowelizowanego art. 9a ust. 5 oraz art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne
wynikają zatem następujące konsekwencje dla podmiotów zobowiązanych do realizacji
obowiązku, o którym mowa powyżej:
1) zmianie uległ termin, w którym podmioty zobowiązane do wypełnienia
obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, mogą
umorzyć świadectwa pochodzeniaz kogeneracji lub uiścić opłatę zastępczą –
z 31 marca na 30 czerwca danego kalendarzowego,
2) wprowadzono „terminowość” świadectw pochodzeniaz kogeneracji, które
w obecnym stanie prawnym mogą zostać zaliczone na poczet wypełnienia
obowiązku jedynie za rok, w którym wytworzona została objęta nimi energia
elektryczna ‐ z zastrzeżeniem świadectw pochodzeniaz kogeneracji wydanych na

skutek prawomocnego orzeczenia sądu – art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca
2014 r. o zmianie ustawy ‐ Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Wobec powyższego, mając na uwadze:
1) brzmienie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r., który niejako
ponownie określa zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym
mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne w stosunku do jednostki
kogeneracji, określonej w art. 9l ust. 1 pkt 1a tej ustawy (świadectwa „fioletowe”)
na rok 2013 – na niezmienionymw stosunku do dotychczasowego poziomie;
2) aktualne brzmienie art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne – określającego
termin umorzenia na dzień 30 czerwca danego roku,
jak również
3) brzmienie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r., zgodnie z którym przy
rozliczeniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy –
Prawo energetyczne, nie uwzględnia się świadectw pochodzenia z kogeneracji
wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
przed dniem wejścia w życie tej ustawy, wyłącznie w jednostkach, o których
mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy –Prawo energetyczne, tj. tzw. świadectw
„żółtych” i „czerwonych”,
Prezes URE prezentuje stanowisko, iż w obecnym stanie prawnym możliwe jest
wypełnienie ww. obowiązku za rok 2013 poprzez umorzenie tzw. „fioletowych”
świadectw pochodzenia z kogeneracji  obejmujących energię elektryczną
wytworzonąw jednostkach,o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a – ustawy – Prawo
energetyczne w roku 2013 – względnie uiszczenie opłaty zastępczej  w terminie do
dnia30 czerwca 2014 r.

