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KOMUNIKAT nr 43/2017 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 4 lipca 2017 r. 

 

W związku ze zmianą, z dniem 1 stycznia 2017 r., brzmienia art. 45 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148), który określa obligatoryjne 

elementy wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, zwracamy uwagę na konieczność 

uwzględnienia w treści przedmiotowych wniosków aktualnie obowiązujących wymogów. 

Odnotować należy, iż w istotnej części przypadków wytwórcy składający wnioski 

o wydanie świadectw pochodzenia popełniają błędy o charakterze formalnym, które 

z oczywistych względów negatywnie rzutują na terminy zakończenia postępowań.  

Do najczęstszych z nich należą: 

 brak wskazania we wniosku dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia 

(art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii);  

 brak złożenia przez wytwórcę właściwej treści oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej (art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii);  

 złożenie wniosku z naruszeniem zasad reprezentacji wytwórcy - brak wymaganej liczy 

podpisów osób upoważnionych do reprezentacji wytwórcy; 

 złożenie oświadczenia określonego w art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii przez pełnomocnika wytwórcy – co z uwagi na prawnokarny charakter tego 

oświadczenia należy uznać za niedopuszczalne;  

 brak załączenia do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  

(w związku z utratą mocy art. 9e ustawy – Prawo energetyczne z dniem 1 lipca 2016 r. 

dla energii elektrycznej wytworzonej od tej daty brak jest przewidzianego w poprzednim 

stanie prawnym zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia). 

Wobec powyższego przypominamy o konieczności każdorazowego składania wniosków 

o wydanie świadectw pochodzenia z uwzględnieniem aktualnego brzmienia art. 45 ust. 2 pkt 1-

8 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie informujemy, że brak któregokolwiek  

z elementów objętych zakresem powołanej normy prawnej, skutkuje w świetle art. 46 ust. 1 

ustawy koniecznością wezwania wytwórcy do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, pod rygorem jego pozostawienia bez rozpoznania.  

Przypominamy również, że na stronie internetowej URE www.ure.gov.pl w zakładce Przydatne 

formularze/Energia elektryczna/Przykładowe wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia energii 

odnawialnej znajduje się przykładowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla 

energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 2017 r., który może okazać się pomocny 

w prawidłowym wypełnianiu i składaniu wniosków obejmujących kolejne okresy rozliczeniowe.  

http://www.ure.gov.pl/

