
Warszawa, dnia 13 października 2016 r. 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  51/2016 
w sprawie obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.  

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 925) – dalej „ustawa zmieniająca”, nowelizującej ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. 

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

OZE”, wskazuję na następujące zagadnienie problemowe. 

 

I. 

W myśl 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.  

Stosownie natomiast do postanowień art. 72 ust. 1 ustawy OZE, ustawodawca dopuścił 

do udziału w aukcyjnym systemie sprzedaży energii elektrycznej wytwórców, 

którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 

OZE oraz tych, którzy rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy 

po dniu zamknięcia aukcji, w tym w instalacjach zmodernizowanych po dniu 

wejścia w życie rozdziału 4.  

II.  

Ustawa zmieniająca w sposób szczególny uregulowała sytuację prawną wytwórców 

którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego 

źródła energii innej niż mikroinstalacja po dniu wejścia w życie rozdziału 4, tj. po 

dniu 1 lipca 2016 r., lecz przed dniem 31 grudnia 2016 r. 

                                                           
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. 



Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej, taki wytwórca może, w terminie do dnia 31 

grudnia 2016 r., dokonywać sprzedaży wytwarzanej energii, z zastrzeżeniem, że będzie 

ona w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany. 

Wytwórcy prowadzący tego rodzaju działalność gospodarczą, mimo 

jednoznacznego brzmienia art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE, będą w świetle art. 6 

ustawy zmieniającej, uprawnieni do uczestnictwa w systemie aukcyjnym na 

zasadach dedykowanych podmiotom, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 lit. a 

ustawy OZE, po spełnieniu warunków w przepisie tym przewidzianych.  

W tym kontekście zwracamy uwagę na konieczność złożenia przez wytwórcę 

wskazanego w art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej pisemnego oświadczenia, o którym 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona 

w tej instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

Wytwórca zobligowany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 

zmieniającej na co najmniej 14 dni przed dniem pierwszego wytworzenia energii 

elektrycznej. 

Jednocześnie w przypadku gdy : 

1) wytwórca energii elektrycznej w instalacji OZE, innej niż mikroinstalacja, który 

rozpoczyna wytwarzanie energii elektrycznej po dniu 1 lipca br. nie złoży 

oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej, albo złoży to 

oświadczenie po upływie 14 dniowego terminu, o którym mowa powyżej lub też  

2) treść złożonego oświadczenia będzie sprzeczna z art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej 

- Prezes URE zobligowany będzie wydać decyzję o zakazie uczestnictwa tego wytwórcy 

w systemie wsparcia określanym ustawą OZE w stosunku do energii elektrycznej 

z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji OZE. 

Decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu, a informacje o jej wydaniu 

otrzymują odpowiednio właściwy sprzedawca zobowiązany albo operator rozliczeń 

energii odnawialnej. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż przepis art. 6 ustawy zmieniającej ma charakter wyjątku 

od reguły generalnej przewidzianej w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE, co powoduje, iż nie 

może on być interpretowany rozszerzająco. Należy zauważyć, iż ustawodawca nie przyjął 

w ustawie zmieniającej normy prawnej, w świetle której wytwórca określony w art. 72 

ust. 1 pkt 2 ustawy OZE2 mógłby rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby 

własne, przed dniem zamknięcia aukcji, zachowując przy tym uprawnienie do 

uczestnictwa w systemie aukcyjnym. Normy tej treści nie da się również wywieść 

                                                           
2 Wytwórcy, którzy rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, 
w tym w instalacjach zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy OZE. 



z brzmienia art. 6 ustawy zmieniającej. Rozstrzygający w tym zakresie jest bowiem sam 

fakt wytworzenia energii elektrycznej, a nie sposób jej wykorzystania. 

III.  

Przypominamy również, iż termin rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w danej 

instalacji odnawialnego źródła energii jest potwierdzany przez operatora sieci 

przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE.  

 

 


