
  Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. 

  

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 41/2018 
w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących 

w 2019 roku  
 
Działając na podstawie art. 9a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.) w związku z art. 187 ustawy z dnia  
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm.) 

 
ogłaszam 

 
jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa  
w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, obowiązujące w 2019 r. w wysokości: 

Ozg = 115,00 [zł/MWh], tj. 70,25 % średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym; 

Ozk = 8,19 [zł/MWh], tj. 5,00 % średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym; 

Ozm = 56,00 [zł/MWh], tj. 34,21 % średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym. 

 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone 
symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo 
energetyczne, na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo 
energetyczne, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowej opłaty zastępczej, 
biorąc pod uwagę: 
1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
2) różnicę między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji a cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, 
3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, 
4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości metanu uwalnianego i ujmowanego 

przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 
kopalniach węgla kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm.). 

 
Należy podkreślić, iż art. 9a ust. 11 ustawy – Prawo energetyczne określa poziom 
realizacji - przez podmioty zobowiązane - obowiązku, o którym mowa w art. 9a 
ust. 1, do roku 2018 włącznie. Jednocześnie jednak art. 187 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 
ze zm.) stanowi, iż przepisy dotyczące obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, a więc również przepisy dotyczące ogłaszania przez 
Prezesa URE w terminie do dnia 31 maja każdego roku jednostkowych opłat 
zastępczych obowiązujących w roku następnym, stosuje się w terminie do dnia  
30 czerwca 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów niniejsza informacja stanowi wypełnienie 
obowiązku ustawowego nałożonego na Prezesa  URE w art. 9a ust. 14 ustawy – 
Prawo energetyczne w zakresie ogłaszania w Biuletynie URE jednostkowych opłat 
zastępczych do dnia 31 maja każdego roku. 


