
 
 

 Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r. 

 
 
 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 54/2018 
 

w sprawie 

realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy 
pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do 

wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 
wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach 

energii 
 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1276; dalej: „ustawa zmieniająca”), statuującej w art. 60a ust. 2 oraz w art. 44 ust. 3 

pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1269 oraz 1276) nowy obowiązkowy udział biomasy pochodzenia rolniczego  

w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przedstawiamy następujące informacje.   

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy zmieniającej, z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie  

m.in. przepisy wprowadzające definicję biomasy pochodzenia rolniczego oraz nowy 

wymóg zachowania minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego  

w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii 

elektrycznej, który wynosi odpowiednio:  

1) 85% - dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji 

spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW;  

2) 10% - dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów 

hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.  

Wobec powyższego, informujemy, iż przepisy art. 60a ust. 2 oraz znowelizowany art. 44 

ust. 3 pkt 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii znajdują zastosowanie do energii 

elektrycznej wytworzonej od dnia 1 lipca 2018 r.  



Do energii elektrycznej wytworzonej do dnia 30 czerwca 2018 r. należy natomiast 

stosować przepisy dotychczasowe, zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nr 13/2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie realizacji obowiązku 

zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy 

wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.  

W związku z powyższym, w przypadku złożenia przez wytwórcę wniosku o wydanie 

świadectwa pochodzenia za łączny okres obejmujący zarówno energię elektryczną 

wytworzoną do dnia 30 czerwca 2018 r., jak również energię elektryczną wytworzoną 

po tej dacie, wytwórca, w celu uzyskania świadectwa pochodzenia, zobligowany jest 

wykazać spełnienie ww. wymogów w poszczególnych okresach wytwórczych, tj.:  

1) w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. - zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki nr 13/2017 oraz  

2) w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. - zgodnie z art. 60a ust. 2 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii i powyższą Informacją.  

 

                                                                                                     
  


