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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2021
dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu
rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej
za rok 2021

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) – „ustawa OZE”, przedsiębiorstwo energetyczne,
odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski lub dom
maklerski, o których mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy, są obowiązane uzyskać
i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”)
świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wydane
odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych
w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub
zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub na podstawie ustawy - Prawo
energetyczne, względnie uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 68 ust. 2
ustawy OZE (tj. do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy)
obliczoną w sposób określony w art. 56 tej ustawy, z zastrzeżeniem uwarunkowań
wynikających z treści art. 47 ustawy OZE.
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i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia, Prezes URE
w załączeniu przedstawia wzory wniosków o umorzenie tych świadectw.
Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 2 ustawy OZE, do każdego z ww. wniosków należy
dołączyć dokument, wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A., stwierdzający prawa
majątkowe wynikające ze świadectw wskazanych we wniosku przysługujących
wnioskodawcy i określający odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej. Ilość

energii elektrycznej wykazana na każdym z dokumentów wydanych przez Towarową
Giełdę Energii S.A. musi odpowiadać ilości energii elektrycznej wskazanej we wniosku
o umorzenie świadectw na poczet realizacji obowiązku za 2021 r.
Jednocześnie informuję, iż wielkość udziałów ilościowych sumy energii elektrycznej
wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia
wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, na potrzeby realizacji obowiązku,
o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE, w roku realizacji obowiązku - 2021,
wynika z treści § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikających
z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1481). Stosowna informacja
w tym zakresie została zamieszczona we wzorach wniosków.

Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
/podpisano elektronicznie/

