
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9149,Materialy-archiwalne.
html
2023-05-26, 02:20

Materiały archiwalne

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 24 października 2021 r. w sprawie wartości
referencyjnych dla nowych i znacznie
zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku
2022. pdf, 192.04 KB, 12.01.2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości
stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 pdf,
177.84 KB, 12.01.2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 24 października 2021 r. w sprawie
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem
oraz jednostkowych wysokości premii
gwarantowanej w roku 2022 pdf, 196.58 KB,
12.01.2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości
referencyjnych dla nowych i znacznie
zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku
2021 pdf, 180.73 KB, 31.12.2021

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 28 października 2020 r. w sprawie
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem
oraz jednostkowych wysokości premii
gwarantowanej w roku 2021 pdf, 177.71 KB,
31.12.2021

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości
stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 pdf,
238.19 KB, 31.12.2021

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia
2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla
nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek
kogeneracji w roku 2019 pdf, 99.35 KB,
24.11.2020

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia
2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości
premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 pdf,
110.67 KB, 07.01.2021

https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13482/24pazWartRefDzUz2021rpoz1965.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13480/28listDzUz2021rpoz2185.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13480/28listDzUz2021rpoz2185.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13480/28listDzUz2021rpoz2185.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13480/28listDzUz2021rpoz2185.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13480/28listDzUz2021rpoz2185.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/13481/24pazdziernika2021rwsprawiemaksymalnejDzUz2021rpoz1966.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12503/DzUz2020rpoz1882.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12504/DzUz2020rpoz1914.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12505/DzUz2020rpoz2067.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12505/DzUz2020rpoz2067.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12505/DzUz2020rpoz2067.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12505/DzUz2020rpoz2067.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/12505/DzUz2020rpoz2067.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11513/DzUz2019rpoz1669.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11642/DzUz2019rpoz1671.pdf


Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem
oraz jednostkowych wysokości premii
gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 pdf, 175.48
KB, 07.01.2021

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14
listopada 2019 r. w sprawie wartości
referencyjnych dla nowych i znacznie
zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku
2020 pdf, 101.76 KB, 07.01.2021

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z
dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości
stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 pdf,
91.23 KB, 07.01.2021

Data publikacji : 24.11.2020
Data modyfikacji : 07.01.2021

Opcje strony

Poprzedni Strona

Podziel się

https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11643/DzUz2020rpoz832.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11644/DzUz2019rpoz2237.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11645/DzUz2019rpoz2495.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11645/DzUz2019rpoz2495.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11645/DzUz2019rpoz2495.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11645/DzUz2019rpoz2495.pdf
https://www.ure.gov.pl/download/9/11645/DzUz2019rpoz2495.pdf
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9892,Obowiazujace-obecnie.html
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/akty-prawne/9892,Obowiazujace-obecnie.html

