Załącznik do Deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu

……………………………………………………..

………………………………………….…………………

(pieczątka wytwórcy energii elektrycznej)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE1
Dane Instalacji
1.

Nazwa instalacji OZE

2:

2.

Rodzaj instalacji OZE:

3.

Moc zainstalowana elektryczna [MW] 3:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
a) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą
wykorzystywane:
– drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w przypadku:
– – instalacji odnawialnego źródła energii innej niż
mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do dotyczy / nie dotyczy4
wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
– – instalacji odnawialnego źródła energii innej niż
mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania dotyczy / nie dotyczy4
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji
spalania biomasy,
– – instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji
spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego,
nie dotyczy
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę,
biogaz, o którym mowa w art. 70a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, lub biogaz
rolniczy,
– paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w
przypadku
instalacji
odnawialnego
źródła
energii dotyczy / nie dotyczy4
wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę
spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
– biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości
opałowej – w przypadku dedykowanej instalacji spalania
biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego źródła dotyczy / nie dotyczy4
energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii
elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
Oświadczenie potwierdza stan na dzień złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.).
2 Zgodna z nazwą wskazaną w Deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po
stałej cenie zakupu.
3 Moc elektryczna zainstalowana instalacji OZE, określona z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
4
Wybrać właściwe.
1
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– substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – w przypadku dotyczy / nie dotyczy4
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego
b) wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obliczona zgodnie z art. 39a
ust. 3 i 4, wynosi ……………………. złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 39a ust.
5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wynosi
…………………………….. złotych za 1 MWh.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.

…………………………………………………………………………………………………...
czytelny(e) podpis(y) i pieczątki osoby(osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji wytwórcy energii5

Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), ze względu na jego charakter kwalifikować należy jako oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem może ono zostać złożone wyłącznie przez stronę toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki postępowania.
Odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością zindywidualizowaną i osobistą, tzn. odpowiedzialnością
za popełniony czyn tego, kto faktycznie złożył stosowne oświadczenie, tj. sprawcy czynu zabronionego, co
znajduje potwierdzenie w aktualnym orzecznictwie sądowym. Oświadczenie winno zostać podpisane
zgodnie z zasadami reprezentacji wytwórcy wynikającymi z treści wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
względnie innych właściwych rejestrów. W przypadku spółek cywilnych, wymagane jest złożenie podpisów
przez wszystkich wspólników.
5

