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Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2016 

w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne  w związku 

z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

- procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty” 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), dalej „ustawa 

OZE”, informuję, że treść art. 43 ust. 7 -10 ustawy - Prawo energetyczne  

(Dz. U.z 2012 r., poz. 1059, z późń. zm.) odnoszącego się do stwierdzania przez Prezesa URE 

w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji  

czy inwestycja w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji względnie 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy OZE, dla których rozpoczęcie prac 

nastąpi po wejściu w życie tej ustawy, zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym  

dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo 

pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy 

– Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, nie uległa zmianie.  

W konsekwencji, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 43 ust. 7 ustawy - Prawo 

energetyczne dla inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie ustawy 

OZE, istnieje obowiązek załączania do wniosku o wydanie promesy koncesji  

albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej  

na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzaniu energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii  

w rozumieniu ustawy OZE, opisu techniczno - ekonomicznego projektowanej 

inwestycji.  



 

 

Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska dla ww. inwestycji potwierdzenia, 

o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne, nie może wnioskować  

do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa 

pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne  

albo art. 44 ust. 1 ustawy OZE dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji. 

Jednocześnie przypominam iż, stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy OZE, wsparcie 

w postaci świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przysługuje wyłącznie wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 tej ustawy1 

oraz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna została 

wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 (tj. 1 lipca 2016 r.), 

lub w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia 

w życie rozdziału 4, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Tj. energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę 
będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: 

a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy 
przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 (1 lipca 2016 r.), 

b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4. 


