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 Warszawa, dnia 18 października 2017 r. 

 

 
 

Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 75/2017 

w sprawie 

realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, 
o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii  

do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii 
wskazanych w ustawie  

 

 

 

Mając na uwadze zgłaszane przez uczestników rynku wątpliwości związane z realizacją 

wymogu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm., dalej: „ustawa 

OZE”) w zakresie zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne  

do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, proszę 

przyjąć następujące stanowisko.   

W wyniku nowelizacji ustawy OZE dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 925), z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z brzmieniem  

art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy OZE, świadectwo pochodzenia nie przysługuje  

dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne 

niż drewno energetyczne w przypadku:  

a) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz 

rolniczy,  

b) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną 

w dedykowanej instalacji spalania biomasy,  
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c) instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,  

d) instalacji termicznego przekształcania odpadów,  

e) instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biopłyny.  

Uzupełnieniem powyższej regulacji jest zawarte  w art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE  

i stanowiące integralną część wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia - 

oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w świetle którego 

wytwórca eksploatujący wskazane powyżej instalacje potwierdza, że do wytworzenia 

energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej ze źródła odnawialnego,  

nie wykorzystywano drewna innego niż drewno energetyczne.  

W myśl art. 2 pkt 7a ustawy OZE, drewno energetyczne to surowiec drzewny, który  

ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne posiada obniżoną 

wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie. 

Na podstawie art. 119a ustawy OZE, minister właściwy do spraw środowiska 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym 

do spraw gospodarki jest obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizykochemicznych drewna 

energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca 

drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.  

W aktualnym stanie prawnym, mimo dwukrotnego wystąpienia skierowanego  

w tej sprawie do Ministra Środowiska, wskazującego na konsekwencje braku aktu 

wykonawczego określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe 

i fizykochemiczne drewna energetycznego, delegacja zawarta w przywołanym 

art. 119a ustawy OZE nie została wykonana. 

Wobec powyższego, należy wskazać, iż na mocy art. 206 pkt 1 ustawy OZE, do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 61 tej ustawy, 
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zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie  

art. 9a ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne, przy czym nie dłużej niż przez okres  

24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4, tj. do dnia 1 lipca 2018 r.   

Aktem prawnym, o którym mowa w powołanym przepisie przejściowym ustawy OZE 

jest między innymi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1229, z późn. zm.), zawierające w § 2 pkt 7 definicję legalną 

drewna pełnowartościowego, w myśl której jest to drewno spełniające wymagania 

jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna 

wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna 

średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny 

powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.  

W konsekwencji, w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 18 października 2012 r. oraz brakiem aktu wykonawczego, o którym mowa 

w art. 119a ustawy OZE - do czasu pozostawania w obrocie prawnym rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, jednak nie dłużej niż do dnia wejścia w życie stosownego 

rozporządzenia Ministra Środowiska, określającego szczegółowe cechy jakościowo-

wymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, posiłkowe zastosowanie 

w zakresie parametryzacji drewna energetycznego a contrario winny znaleźć 

przepisy określające cechy jakościowe drewna pełnowartościowego, które ponad 

wszelką wątpliwość, w aktualnym stanie prawnym, nie może być wykorzystywane 

jako drewno energetyczne.  

Powyższe oznacza, iż nierozpatrzone dotychczas wnioski o wydanie świadectw 

pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 2017 r., 

w instalacjach objętych dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy OZE, niezależnie  

od oświadczenia składanego w trybie art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE, winny zostać 

uzupełnione o wyjaśnienia wskazujące na niewykorzystanie w okresach 

rozliczeniowych objętych wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia, drewna 
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pełnowartościowego, zawierające w szczególności zestawienia dostawców biomasy 

pochodzenia leśnego wykorzystanej w danych okresach rozliczeniowych, wraz  

ze wskazaniem źródeł jej pochodzenia, pozwalające na dokonanie odpowiedniej 

klasyfikacji drewna/materiału drzewnego.  

Jednocześnie należy wskazać, iż powyższe informacje będą poddawane wyrywkowej 

kontroli.  

  


