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Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 49/2016 

w sprawie konieczności aktualizacji deklaracji o przystąpieniu do aukcji oraz 

zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji 

 

I. 

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2016 poz. 925) mające wpływ m.in. na zasady przeprowadzania aukcji na sprzedaż 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z brzmieniem wprowadzonego mocą ww. ustawy 

nowelizującej art. 73 ust. 3a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), aukcje przeprowadza się odrębnie, z uwzględnieniem 

art.  73 ust. 4 tej ustawy, na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii:  

1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło 

pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok; 

2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część 

odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym 

odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami 

o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów; 

3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy 

zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok; 

4) (….) 1 

5) (…)2; 

6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

7) innej niż wymieniona w pkt 1–6. 

 

Ustalony obecnie obowiązującymi przepisami prawa katalog parametrów instalacji odnawialnego 

źródła energii, skutkuje koniecznością ustalenia, na potrzeby umożliwienia udziału  

w poszczególnych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,  

w szczególności następujących danych dotyczących poszczególnych instalacji odnawialnego 

źródła energii: 

1) rodzaj, 

2) moc zainstalowana elektryczna, 

3) stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, 

4) emisja CO2. 

 

 

                                                           
1 pkt 4 zostanie dodany w art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, z dniem 1 lipca 2017 r. 
2 pkt 5 zostanie dodany w art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, z dniem 1 lipca 2017 r. 



II. 

Wytwórcy składający deklaracje o przystąpieniu do aukcji winni uwzględnić powyższe wymogi 

i przekazywać informacje dotyczące parametrów instalacji odnawialnego źródła energii 

w zakresie wynikającym ze znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii 

(rodzaj, moc zainstalowana elektryczna, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej 

oraz emisja CO2). Powyższe dotyczy także wytwórców energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, którzy złożyli już deklaracje o przystąpieniu do udziału 

w aukcji, a które to deklaracje nie zawierają wszystkich informacji określonych przepisami 

ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 

2016 r. 

 

III. 

W obecnym stanie prawnym niezbędne jest ustalenie, w ramach postępowań administracyjnych 

prowadzonych w przedmiocie wydania zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji, 

parametrów instalacji odnawialnych źródeł energii określonych w pkt I niniejszej Informacji.  

Uwzględniając fundamentalną rolę zaświadczenia w systemie aukcyjnym, a także mając na 

uwadze dotychczasowe stanowisko doktryny i judykatury dotyczące istoty takiego dokumentu, 

należy podkreślić, iż zaświadczenie stanowi pochodną istniejących faktów oraz stanu prawnego. 

Wraz ze zmianą tych faktów lub stanu prawnego zaświadczenie może stać się nieaktualne, co 

skutkować będzie koniecznością uzyskania nowego zaświadczenia odpowiadającego aktualnemu 

stanowi prawnemu i aktualnym faktom.  

W tym stanie rzeczy, funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenia o dopuszczeniu do 

udziału w aukcji nieuwzględniające dodatkowych parametrów instalacji odnawialnego 

źródła energii, nie spełniają swojej roli przewidzianej przepisami ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, tj. nie umożliwiają wytwórcom, którzy nimi dysponują, skutecznego 

złożenia w ramach aukcji, o których mowa w art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, oferty na sprzedaż energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zaświadczenia stanowią 

pochodną istniejących faktów lub stanu prawnego. Wraz ze zmianą tych faktów lub stanu 

prawnego - zaświadczenie staje się nieaktualne i winno być wydane nowe, odpowiadające 

aktualnemu stanowi prawnemu lub aktualnym faktom. Nadto, możliwe jest ponowne 

wydanie zaświadczenia w tej samej sprawie, bez uprzedniego korygowania czy unieważnienia 

pierwotnie wydanego zaświadczenia, z tego względu, że jest ono rodzajem czynności faktycznej, 

a te nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej. Wartość zaświadczenia należy bowiem oceniać 

w kategoriach wyrażania prawdy obiektywnej, co do faktów lub prawa (por. m.in. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 r., sygn. akt: II 

SA/Wr 224/16 oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 1983 r., sygn. 

akt: I SA 268/83, teza druga). 

Wobec powyższego, w odniesieniu do dotychczas przeprowadzonych postępowań zakończonych 

wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zaświadczeń o dopuszczeniu do 

aukcji, dla zapewnienia skutecznego złożenia oferty w danej aukcji wystąpiła konieczność 

zaktualizowania przedłożonych dotąd Prezesowi URE informacji dotyczących parametrów 

instalacji odnawialnego źródła energii w taki sposób, aby obejmowały one wszystkie dane 

określone przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym od 

dnia 1 lipca 2016 r. (tj. dotyczące zarówno rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej jak  

i  stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisji CO2). Istotne jest przy tym, 

iż w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny formalnej 

przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może, w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę, 

wykorzystać informacje i dokumenty będące już w posiadaniu organu, tym niemniej aktualizacja 



danych dotyczących parametrów instalacji odnawialnego źródła energii, w kontekście ich 

korelacji z treścią art. 73 ust. 3a ustawy, może nastąpić wyłącznie w wyniku wydania przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy, nowego zaświadczenia  

o dopuszczeniu do udziału w aukcji, odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu  

i aktualnym faktom. Podmioty zainteresowane udziałem w aukcji prosimy zatem o jak 

najszybsze podjęcie stosownych działań w tym zakresie.  

  

 


