
        Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. 
  
 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w sprawie zwrotu zabezpieczeń w postaci kaucji lub gwarancji bankowej, 
o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) 
 
W nawiązaniu do przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r. aukcji na sprzedaż energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.), uprzejmie przypominamy, 

iż zgodnie brzmieniem § 10 ust. 11 Regulaminu aukcji, Wytwórca, który wniósł kaucję oraz:  

1) którego oferta nie wzięła udziału w aukcji albo  

2) który nie wysłał oferty albo  

3) który wycofał wysłaną ofertę  

- może złożyć do URE wniosek o zwrot kaucji.  

Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: 

-  podpisanej podpisem zaufanym ePUAP lub  

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl, zawierającej załącznik 

   w postaci pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Analogicznie, w przypadku gwarancji bankowych, zgodnie z § 11 ust. 17 Regulaminu aukcji, 

Wytwórca który przedstawił gwarancję bankową:  

1) którego oferta nie wzięła udziału w aukcji albo 

2) który nie wysłał oferty albo  

3) który wycofał wysłaną ofertę;  

- może złożyć do URE wniosek o zwrot oryginału gwarancji bankowej. 

Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: 

-  podpisanej podpisem zaufanym ePUAP lub  

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl, zawierającej załącznik 

   w postaci pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Brak wniosku o zwrot odpowiednio kaucji/gwarancji bankowej traktowany będzie jako 

decyzja Wytwórcy o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych 

aukcji ogłaszanych w przyszłości.  

Niezależnie od powyższego uprzejmie informujemy, iż w pozostałych przypadkach, 

tj. w odniesieniu do Wytwórców, których oferty wzięły udział w aukcji, odpowiednio 

wygrywając lub przegrywając aukcję, zwrot kaucji/gwarancji bankowych realizowany jest 

automatycznie, na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 81 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii i nie wymaga złożenia wniosku w tym zakresie.  
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