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Warszawa, 17 października 2016 r. 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 54/2016 

dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia  

do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia  

biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej 

za rok 2016 

 
 

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 czerwca 2016 r. ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 925 – zwanej dalej: „ustawą zmieniającą”), wprowadzającej  

od dnia 1 lipca 2016 r. zmiany w sposobie realizacji obowiązku w zakresie uzyskania 

i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego 

względnie uiszczenia opłaty zastępczej, Prezes URE informuje jak - w świetle powyższych 

zmian - kształtować się będzie realizacja przedmiotowego obowiązku  

za rok 2016. 

 

W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 186 ust. 7 zd. 1 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478  

z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”) do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa 

w art. 188a (a więc za pierwsze półrocze roku 2016) ustawy OZE, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Natomiast, przepisy art. 190 ust. 2 ustawy OZE wskazują sposób realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 (a więc za drugie półrocze roku 2016). 

Powyższe oznacza, że realizacja obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego za 

pierwsze i za drugie półrocze roku 2016 odbywać się będzie na różnych zasadach. 

 

I.  Rozliczenie obowiązku za I półrocze 2016 r. (tj. za okres od dnia 1 stycznia  

do dnia 30 czerwca 2016 r.). 

W myśl wyżej wskazanego art. 188a ustawy OZE za pierwsze półrocze 2016 r. odbiorca 

przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom 

maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 188a ust. 2 ustawy OZE, w zakresie 

określonym w art. 188a ust. 7 tej ustawy, są obowiązani uzyskać i przedstawić 

do umorzenia Prezesowi 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 względnie uiścić 

opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w art. 188a ust. 6 ustawy OZE w terminie 

do dnia 30 czerwca 2017 r.  
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Powyższy obowiązek wykonują: 

1) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 188 ust. 3 ustawy OZE, który w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 

GWh energii elektrycznej, a także złożył stosowne oświadczenie i został 

uwzględniony w wykazie opublikowanym przez Prezesa URE; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa 

w pkt 1; 

3) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, 

będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub 

członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

4) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, 

będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów 

ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez 

niego poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 3, będących 

przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą 

giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 

2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy o giełdach 

towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

 

Dodatkowo, w myśl art. 188a ust. 3 ustawy OZE, powyższy obowiązek, w odniesieniu 

do odbiorców przemysłowych, którzy złożyli stosowne oświadczenie, i dla których 

wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa  

w art. 188 ust. 8 tej ustawy, wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - wykonywany jest w odniesieniu do 80% 

ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny 

użytek w pierwszym półroczu 2016 r.; 

2) powyżej 20% i nie więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego 

w pierwszym półroczu 2016 r.; 

3) powyżej 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w pierwszym 

półroczu 2016 r. 
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Zakres realizacji powyższego obowiązku został określony w art. 188a ust. 7 ustawy OZE. 

Zgodnie z tym przepisem, ww. obowiązek za pierwsze półrocze 2016 r. uznaje się za 

spełniony przez podmioty zobowiązane, jeżeli udział ilościowy sumy energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii wynikającej z umorzonych 

świadectw pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej 

z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub uiszczonej opłaty 

zastępczej, w: 

1) sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami 

przemysłowymi, o których mowa w art. 188a ust. 2 pkt 1 ustawy OZE, albo 

2) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej 

na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych we własnym imieniu 

na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

3) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej 

na podstawie transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych 

na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

4) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek (dotyczy odbiorców 

przemysłowych, o których mowa w art. 188a ust. 3 ustawy OZE) 

- wynosi 15%. 

 

 Za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski 

lub dom maklerski, o których mowa w art.  188a ust. 2 ustawy OZE obowiązane są do 

realizacji obowiązku zielonego na poziomie 15% (instrumentami: PMOZE1, 

PMOZE_A2), a więc poprzez:  

- uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 

           potwierdzających wytworzenie przed dniem 1 lipca 2016 r. energii 

           elektrycznej z biogazu rolniczego, lub  

- uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 

           potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z innych niż biogaz 

           rolniczy odnawialnych źródeł energii (niezależnie od okresu wytworzenia), lub 

- uiszczenie opłaty zastępczej obliczonej w sposób określony w art. 188a ustawy  

           OZE 

 

 

 

 

                                                 
1 Oznaczenie instrumentu wg Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii 
wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, obowiązujących na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - stan  prawny na dzień 6 września 

2016 r. 

2 ibidem 
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II. Realizacja obowiązku za II półrocze 2016 r. (tj. za okres od dnia 1 lipca 2016 r. 

do dnia 31 grudnia 2016 r.) 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy OZE (obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r.), 

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 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. 

 

Powyższy obowiązek, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy OZE, wykonują: 

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa 

w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE; 

3) odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 

pkt 1 ustawy OZE, będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach 

towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do 

transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

4) odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 

pkt 1 ustawy OZE, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej 

w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu 

do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem, 

o których mowa w pkt 3, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych 

w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności 

z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy o giełdach 

towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 

1 ustawy OZE, na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

 



str. 5 
 

Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy OZE obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 

ustawy OZE, w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, 

o którym mowa w art. 52 ust. 3 tej ustawy, i dla których wartość współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - wykonywany jest w odniesieniu do 80% 

ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny 

użytek w roku realizacji obowiązku; 

2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 60% 

ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę 

przemysłowego w roku realizacji obowiązku; 

3) więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii 

elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku 

realizacji obowiązku. 

 

 Zakres podmiotowy obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego jest 

taki sam zarówno w pierwszym jak i w drugim półroczu roku 2016. Również ulga 

przewidziana dla odbiorców przemysłowych w realizacji tego obowiązku pozostaje 

w II półroczu 2016 r. na tym samym poziomie co w I półroczu 2016 r.  

 

Kluczową zmianą, wprowadzoną od dnia 1 lipca 2016 r. ustawą zmieniającą, jest 

wydzielenie z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 

świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego względnie 

uiszczenia opłaty zastępczej (dalej: „obowiązek zielony”) obowiązku uzyskania 

i umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej 

w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej w procesie przetwarzania 

energię elektryczną pozyskiwaną z biogazu rolniczego lub wydanych dla ekwiwalentnej 

ilości energii elektrycznej wynikającej z ilości biogazu rolniczego wytworzonego 

w instalacji odnawialnego źródła energii (dalej: „obowiązek błękitny”). 

 

Zgodnie bowiem z art. 190 ust. 2 ustawy OZE, za drugie półrocze 2016 r. obowiązek, 

o którym mowa w art. 52 ust. 1 tej ustawy, uznaje się za spełniony przez podmioty, 

o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy OZE, jeżeli udział ilościowy sumy energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających 

wytworzenie energii elektrycznej z: 

1) biogazu rolniczego przed dniem 1 lipca 2016 r. lub innych niż biogaz rolniczy 

odnawialnych źródeł energii lub uiszczonej opłaty zastępczej w sprzedanej lub 

zakupionej ilości energii elektrycznej w drugim półroczu  2016 r. wynosi 14,35%; 

2) biogazu rolniczego od dnia 1 lipca 2016 r. lub ekwiwalentnej ilości energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego, lub uiszczonej opłaty zastępczej w sprzedanej lub zakupionej ilości 

energii elektrycznej w drugim półroczu 2016 r. wynosi 0,65%. 
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Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 ustawy zmieniającej, świadectwa 

pochodzenia potwierdzające wytworzenie przed dniem 1 lipca 2016 r. energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego zalicza się do wykonania i rozliczenia obowiązku 

o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, 

w zakresie określonym w art. 190 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE lub obowiązku, o którym mowa 

w art. 188a ust. 1 ustawy OZE w zakresie określonym w art. 188a ust. 7 ustawy OZE. 

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 ustawy zmieniającej, świadectwa pochodzenia 

potwierdzające wytworzenie od dnia 1 lipca 2016 r. energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego zalicza się do wykonania  

i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, w brzmieniu 

nadanym ustawą zmieniającą, w zakresie określonym w art. 190 ust. 2 pkt 2 ustawy OZE. 

 

 Za okres od dnia 1 lipca  do dnia 31 grudnia 2016 r. przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski 

lub dom maklerski, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy OZE obowiązane są do:  

a) realizacji obowiązku zielonego na poziomie 14,35% (instrumentami: PMOZE, 

PMOZE_A), a więc poprzez:  

- uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 

           potwierdzających wytworzenie przed dniem 1 lipca 2016 r. energii 

           elektrycznej z biogazu rolniczego, lub 

- uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 

           potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z innych niż biogaz 

           rolniczy odnawialnych źródeł energii (niezależnie od okresu wytworzenia), lub 

- ewentualną wpłatę opłaty zastępczej na warunkach opisanych w dalszej części 

           informacji, 

b) realizacji obowiązku błękitnego na poziomie 0,65% (instrumentami: PMOZE-BIO3, 

PMBG4), a więc poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE 

świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie po dniu 30 czerwca 2016 r. 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego, lub ewentualną wpłatę opłaty zastępczej na warunkach opisanych 

w dalszej części informacji. 

 

 

Kolejną niezwykle istotną zmianą, obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.  

a wprowadzoną w życie na mocy art. 47 ust. 2 ustawy OZE, jest zobligowanie podmiotów 

zobowiązanych, do realizacji zarówno obowiązku zielonego jak i obowiązku błękitnego 

w pierwszej kolejności poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia praw 

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia 

biogazu rolniczego. Zgodnie z tym przepisem, podmiot zobowiązany wykonuje ww. 

obowiązki poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw pochodzenia lub 

                                                 
3 ibidem 

4 Oznaczenie instrumentu wg Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu, 

obowiązujących na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - stan  prawny na dzień 7 stycznia 2016 r. 
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świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w przypadku gdy którakolwiek 

z średnioważonych cen tych praw majątkowych (obliczana i publikowana przez 

Towarową Giełdę Energii S.A.) będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty 

zastępczej określonej w art. 56 tej ustawy (tj. od 300,03 zł/MWh). Tak więc w wyżej 

opisanej sytuacji podmiot zobowiązany nie może zrealizować obowiązku zielonego 

i obowiązku błękitnego uiszczając opłatę zastępczą chyba, że wykaże (o czym stanowi 

ust. 7 w art. 47 ustawy OZE), iż składał w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw 

majątkowych wynikających ze: 

1)   świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

wytworzonej od dnia 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego (instrumenty: PMOZE-BIO i PMBG), ale z uwagi na brak ofert sprzedaży 

tych praw nie nabył żadnych praw na sześciu sesjach od początku roku 

kalendarzowego (którego dotyczy obowiązek zielony - biogazowy) do 31 maja 

roku następnego, 

2)   świadectw pochodzenia innych niż wymienione w pkt 1 (instrumenty: PMOZE  

i PMOZE-A) ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabył żadnych praw 

na sześciu sesjach od początku roku kalendarzowego (którego dotyczy obowiązek 

zielony) do 31 maja roku następnego 

–   a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których 

towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw. 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 8 ustawy OZE przepisy art. 47 ust. 1-6 stosuje się oddzielnie do praw 

majątkowych wynikających ze: 

1) świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

wytworzonej od dnia 1 lipca 2016 r.; 

2) świadectw pochodzenia innych niż określone w pkt 1; 

3) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego. 

 

Ponadto, w myśl art. 47 ust. 9 i 10 ustawy OZE, średnioważone ceny obliczone 

i opublikowane z praw majątkowych, o których mowa w art. 47 ust. 8 pkt 1 oraz pkt 3 

(a więc ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego wytworzonej od dnia 1 lipca 2016 r. oraz świadectw pochodzenia 

biogazu rolniczego) dotyczą sposobu realizacji obowiązku błękitnego. Natomiast 

średnioważone ceny obliczone i opublikowane z praw majątkowych, o których mowa 

w art. 47 ust. 8 pkt 2 (a więc świadectw pochodzenia innych niż wydane dla energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia 1 lipca 2016 r.) dotyczą sposobu 

realizacji obowiązku zielonego.  
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Z powołanych przepisów wynika, że aby można było uznać, iż zaistniały 

przesłanki do zrealizowania ww. obowiązków poprzez uiszczenie opłaty 

zastępczej, w odniesieniu do każdego z nich (a więc w odniesieniu do obowiązku 

zielonego i w odniesieniu do obowiązku błękitnego) niezbędne jest potwierdzenie 

braku ofert sprzedaży świadectw pochodzenia na złożone zlecenia w wymaganej 

liczbie zleceń w zakresie poszczególnych instrumentów, za pomocą których 

można realizować te obowiązki. 

 

Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje ww. średnioważone ceny na swojej stronie 

internetowej (www.tge.pl) w zakładce: dane giełdowe/ceny okresowe (OZE). 

Do chwili obecnej opublikowane zostały na stronie Towarowej Giełdy Energii S.A.: 

1) średnia miesięczna cena praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 

innych niż wydane dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego (PMOZE_A i PMOZE) 

-   obowiązująca w lipcu 2016 r. i wynosząca 92,71 zł/MWh, 

-   obowiązująca w sierpniu 2016 r. i wynosząca 78,82 zł/MWh, 

-   obowiązująca we wrześniu 2016 r. i wynosząca 63,67 zł/MWh, 

-  obowiązująca w październiku 2016 r. i wynosząca 48,73 zł/MWh, 

2) średnia miesięczna cena praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 

wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia 1 lipca 

2016 r. (instrument PMOZE-BIO): 

- obowiązująca w październiku 2016 r. i wynosząca 277,67/MWh, 

3) średnia roczna cena praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 

(PMOZE_A i PMOZE) obowiązująca w roku 2016 i wynosząca 123,60 zł/MWh.  

W odniesieniu do świadectw biogazu, będących potwierdzeniem wytworzenia biogazu 

rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej (instrument PMBG), 

TGE S.A. nie podała ww. średnich cen z uwagi na brak transakcji zawartych w okresach 

uwzględnianych do obliczenia tych cen. 

Należy mieć przy tym na uwadze, że wskazany przez TGE S.A. brak transakcji zawartych: 

1) w odniesieniu do instrumentu PMBG dla miesięcy lipiec, sierpień, wrzesień oraz 

2) w odniesieniu do instrumentu PMOZE-BIO dla miesięcy lipiec, sierpień   

związany był z faktem, że świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej 

od dnia 1 lipca 2016 r. z biogazu rolniczego oraz świadectwa pochodzenia biogazu 

rolniczego nie funkcjonowały w obrocie giełdowym w uwzględnianym – na potrzeby 

wyliczenia średnich cen za miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień - okresie. W związku 

z tym, świadectwa te nie mogły być przedmiotem transakcji sesyjnych. Tym samym, 

ewentualne złożenie zlecenia kupna świadectw pochodzenia (instrument PMOZE-BIO) 

oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (instrument PMBG) w transakcji 

sesyjnej, w czasie kiedy świadectw tych nie było jeszcze na rynku praw majątkowych, nie 

będzie mogło zostać uznane za złożone na warunkach określonych w art. 47 ust. 7 ustawy 

OZE. 

 

http://www.tge.pl/
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 Z treści powołanego art. 47 ustawy OZE wynika, że – co do zasady - realizacja 

obowiązku zielonego i błękitnego za II półrocze 2016 r. powinna nastąpić w pierwszej 

kolejności poprzez uzyskanie i umorzenie świadectw pochodzenia. Zrealizowanie 

tego obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej możliwe jest jedynie wtedy, 

kiedy zaistnieją określone w ustawie - wyżej wskazane - przesłanki. 

 

  

 

PODSUMOWANIE 

1) Obowiązek w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego względnie uiszczenia 

opłaty zastępczej za okres od dnia 1 stycznia  do dnia 30 czerwca 2016 r.  należy 

zrealizować w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.  

Obowiązek ten można zrealizować zarówno poprzez uzyskanie i przedstawienie do 

umorzenia świadectw pochodzenia, jak i poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.  

W przypadku realizacji obowiązku poprzez przedstawienie Prezesowi URE do 

umorzenia świadectw pochodzenia należy złożyć odrębny wniosek obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. (wzór wniosku stanowi 

załącznik do niniejszej informacji) a więc odnoszący się do ilości energii elektrycznej 

sprzedanej odbiorcom końcowym lub zakupionej przez odbiorców przemysłowych na 

własny użytek w tym okresie oraz, w myśl art. 9e ust. 16 ustawy – Prawo energetyczne, 

załączyć do wniosku dokument, wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A. - 

stwierdzający nabycie praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia, przysługujących wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość 

energii elektrycznej. Ilość energii elektrycznej znajdująca się na dokumencie wydanym 

przez Towarową Giełdę Energii S.A. musi odpowiadać ilości energii elektrycznej 

wskazanej we wniosku o umorzenia świadectw na poczet realizacji obowiązku za 

okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r.  

Obowiązek ten realizowany jest instrumentami: PMOZE i PMOZE_A -  na poziomie 15% 

w odniesieniu do ilości energii elektrycznej sprzedanej lub zakupionej przez 

odbiorców przemysłowych na własny użytek w tym okresie. 

 

2) Obowiązek w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego względnie uiszczenia 

opłaty zastępczej za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. należy 

zrealizować w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.  

Za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. podmioty zobowiązane realizują: 

-   obowiązek zielony na poziomie 14,35%  (instrumenty: PMOZE i PMOZE_A) 

oraz  

-   obowiązek zielony - biogazowy na poziomie 0,65% (instrumenty: PMOZE-BIO 

i PMBG). 
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Z uwagi na fakt, iż roczna średnioważona cena praw majątkowych PMOZE_A 

opublikowana przez Towarową Giełdę Energii S.A. i obowiązująca w roku 2016 wynosi 

123,60 zł/MWh (a więc jest niższa od wartości jednostkowej opłaty zastępczej 

określonej w art. 56 tej ustawy), podmioty zobowiązane realizują obowiązek zielony 

za drugie półrocze roku 2016 wyłącznie poprzez umorzenie praw majątkowych 

wynikających ze świadectw pochodzenia, o ile nie zaistnieją przesłanki, o których 

mowa w art. 47 ust. 7 ustawy OZE.   

 

W celu realizacji obowiązku zielonego i obowiązku błękitnego za okres od dnia 1 lipca 

do dnia 31 grudnia 2016 r.  poprzez przedstawienie Prezesowi URE do umorzenia 

świadectw pochodzenia, należy złożyć do tego organu dwa odrębne wnioski (wzory 

wniosków stanowią załącznik do niniejszej informacji): 

 jeden wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego przed dniem 1 lipca 2016 r. lub z innych 

niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii (instrumenty: PMOZE i PMOZE_A); 

 drugi wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego od dnia 1 lipca 2016 r. lub 

ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego. 

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 odpowiadającą tym prawom ilość energii 

elektrycznej. Ilość energii elektrycznej znajdująca się na każdym z dokumentów 

wydanym przez Towarową Giełdę Energii S.A. musi odpowiadać ilości energii 

elektrycznej wskazanej we wniosku o umorzenie świadectw na poczet realizacji 

obowiązku za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. 


