
1) .....................................................  miejscowość, data 
 
2) .....................................................  

Oświadczenie 
Jako wytwórca energii elektrycznej, po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za fałszywe 

zeznania, określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz z prawem odmowy zeznań, wynikającym 
z art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa3) 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... ,
dobrowolnie oświadczam, że energia elektryczna, której cechy zostały przedstawione 
w poniższej tabeli spełnia wymagania zawarte w § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki  
i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego obowiązku zakupu energii 
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, 
poz. 2657) oraz, że nie wystąpiłem i nie wystąpię z wnioskiem o wydanie świadectwa 
pochodzenia, ani nie uzyskałem świadectwa pochodzenia, potwierdzającego wytworzenie tej 
energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. 
 

Okres wytworzenia7)
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Powyższa energia została wytworzona w skojarzeniu z ciepłem z wykorzystaniem 
następującej technologii: .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
imię, nazwisko, stanowisko, 

czytelny podpis 

                                                           
1) Nazwa oraz adres podmiotu składającego oświadczenie lub pieczątka podmiotu wraz z adresem. 
2) W przypadku posiadania przez podmiot składający oświadczenie koncesji udzielonej przez Prezesa URE – należy wpisać numer lub 

numery decyzji (w przypadku posiadania przez podmiot więcej niż jednej koncesji) o udzieleniu koncesji. 
3) Nazwa podmiotu (nabywcy energii) wraz z adresem oraz numer koncesji na obrót lub wytwarzanie energii elektrycznej. 
4) Miejscowość. 
5) Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, w [MW]. 
6) Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, w [MWh]. 
7) Format daty cyfrowy − dd.mm.rrrr. 
8) Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w [%]. Średnioroczna sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elek-

tryczną i ciepło łącznie, obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r., w 
poprzednim roku kalendarzowym lub w przypadku nowych instalacji − sprawność obliczona na podstawie wielkości planowanych. 

9) Rodzaj oraz udział energii chemicznej paliwa np.: węgiel kamienny 90%, biomasa 9%, mazut 1%. 


