
                      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 października 2022 r. 

Poz. 2208 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU I Ś RODOWISKA
1)

 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W roku 2023 wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji: 

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 390,83 zł/MWh; 

2) opalanej paliwami stałymi wynosi 458,44 zł/MWh; 

3) opalanej biomasą wynosi 415,35 zł/MWh; 

4) innej niż wymienione w pkt 1–3 wynosi 301,45 zł/MWh. 

§ 2. W roku 2023 wartość referencyjna dla znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji: 

1) opalanej paliwami gazowymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż: 

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 265,76 zł/MWh, 

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 297,03 zł/MWh, 

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 328,30 zł/MWh, 

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 359,56 zł/MWh, 

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 390,83 zł/MWh; 

2) opalanej paliwami stałymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż: 

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 183,38 zł/MWh, 

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 252,14 zł/MWh, 

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 320,91 zł/MWh, 

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 389,68 zł/MWh, 

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 458,44 zł/MWh; 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska 

(Dz. U. poz. 1949). 
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3) opalanej biomasą w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż: 

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 166,14 zł/MWh, 

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 228,44 zł/MWh, 

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 290,75 zł/MWh, 

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 353,05 zł/MWh, 

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 415,35 zł/MWh; 

4) innej niż wymienione w pkt 1–3 w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż: 

a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 180,87 zł/MWh, 

b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 204,99 zł/MWh, 

c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 229,10 zł/MWh, 

d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 265,28 zł/MWh, 

e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 301,45 zł/MWh. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Klimatu i Środowiska: wz. A. Łukaszewska-Trzeciakowska 
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