
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8855,Aukcje-i-nabor-CHP-zaktualizowane-pakiety-i
nformacyjne-juz-dostepne-na-stronie-U.html
2023-05-26, 02:26

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje i nabór CHP – zaktualizowane pakiety
informacyjne już dostępne na stronie URE

Na stronie URE zostały opublikowane uaktualnione dokumenty dla podmiotów
zainteresowanych udziałem w naborze lub aukcji na premię kogeneracyjną (combined heat
and power, CHP):

pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających przystąpić do aukcji CHP oraz
wniosek o dopuszczenie do udziału w tej aukcji,

formularze ofert „aukcyjnych” dla jednostki kogeneracji wykorzystującej jeden rodzaj
paliwa, jednostki kogeneracji „wielopaliwowej” oraz znacznie zmodernizowanej
jednostki kogeneracji,

pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających przystąpić do naboru CHP oraz
wniosek o dopuszczenie do udziału w tym naborze.

Zmiana pakietów i wzorów dokumentów wynika w szczególności z dostosowania ich treści
do znowelizowanej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej

kogeneracji[1]. We wzorach wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji oraz wniosku o
dopuszczenie do udziału w naborze jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi
wskazano, że wytwórca dołącza do wniosku warunki przyłączenia albo umowę o
przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej -
jeżeli warunki zostały wydane lub umowa o przyłączenie została zawarta. W konsekwencji
powyższej zmiany, wydanie ww. warunków lub zawarcie ww. umowy nie stanowi podjęcia

decyzji inwestycyjnej[2] i tym samym nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

***

W dniach 8-10 czerwca br. odbędzie się aukcja na premię kogeneracyjną. 8 czerwca
br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych
jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie
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o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Przeprowadzenie kolejnej aukcji na
premię kogeneracyjną planowane jest pod koniec bieżącego roku.

26 maja br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 832).

Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji, wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w
ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w
konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy
mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. Kogeneracja
jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli
w jednym procesie technologicznym. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest
znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do
produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu
skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania
energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
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[1] zmiana dokonana ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 843).

[2] w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o

promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250, z późn. zm.).
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