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Aukcje OZE: Prezes URE ogłasza harmonogram
aukcji na 2021 rok. Pierwsza już 26 maja

Harmonogram został uzgodniony z Ministrem Klimatu i Środowiska i zgodnie z zapowiedzią
URE i Ministerstwa, wszystkie aukcje zostaną przeprowadzone do końca czerwca br.

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku planowane jest przeprowadzenie ośmiu aukcji, z
czego siedmiu dla nowych instalacji.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii[1] Prezes URE
powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej
rozpoczęcia.

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu harmonogramu aukcji na rok 2021 pierwsza
tegoroczna aukcja planowana jest do przeprowadzenia  26 maja. Jest to jedyna aukcja
przeznaczona w tym roku dla instalacji istniejących i będzie dedykowana dla tych, które
wykorzystują wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Pierwsza aukcja dla instalacji nowych zaplanowana została na  27 maja i będzie
przeznaczona dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz
biogaz inny (niż rolniczy, składowiskowy oraz biogaz z oczyszczalni ścieków),
dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w
wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz
dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Jako ostatnie zaplanowane zostały aukcje w koszykach tradycyjnie już cieszących się
największą popularnością tj.: dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych – której
przeprowadzenie planowane jest na 8 czerwca oraz dla małych instalacji wiatrowych i
fotowoltaicznych – aukcja ta planowana jest na 11 czerwca.
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Harmonogram nie obejmuje aukcji dedykowanych hybrydowym instalacjom OZE. Zgodnie

ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska[2], w celu zagwarantowania ich pełnej
zgodności z przepisami wspólnotowymi, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej,
ewentualną organizację tych aukcji należy wstrzymać do czasu wejścia w życie
projektowanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Do ogłoszenia poszczególnych aukcji niezbędne jest wejście w życie przepisów
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących
wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.”.

Poniżej kalendarz[3] planowanych do przeprowadzenia aukcji w podziale na poszczególne
koszyki aukcyjne.





Regulamin aukcji

Zaplanowane na ten rok aukcje będą prowadzone zgodnie z ustalonym[4] przez Prezesa URE
i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii
elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady
organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji,
warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne
dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki
zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

***

W 2020 roku odbyło się osiem aukcji OZE, w ramach których zakontraktowano blisko
54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld zł.

Harmonogram aukcji na 2021 rok skonstruowany został przy założeniu wejścia w
życie projektowanych obecnie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska „w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w
2021 r.”.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały

w rozporządzeniu Rady Ministrów[5] w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze
aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w
2021 r. a które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).

[2] Pismo z 26 marca 2021 r., znak: DOZE-III.055.44.2021.WS (1541299.4999362.3987260).

[3] Kalendarz nie stanowi ogłoszenia o aukcji w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
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[4] Na podstawie art. 78 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
Dz. U. z 2021 r. poz. 610.

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w
2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 2363).
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