Warszawa, dnia 15 października 2018 r.

Informacja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2018
w sprawie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji
odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia
oraz w zakresie rozliczania tej energii

Mając na względzie uregulowania zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269, z późn. zm., dalej: „ustawa OZE”) odnoszące się do
spełnienia warunku, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, informujemy co następuje.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8
ustawy OZE, uczestnik aukcji, składając ofertę zobowiązuje się odpowiednio do:
a) sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energii
wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie
zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2 ustawy OZE,
a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii
wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
- wyłącznie energię promieniowania słonecznego - w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia
sesji aukcji,
- wyłącznie energię wiatru na lądzie - w terminie 30 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
- wyłącznie energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
b) rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie później
niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od
dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, o którym mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy OZE (jeżeli instalacja jest w trakcie postoju remontowego, to termin, ten,
może, na wniosek wytwórcy, ulec wydłużeniu do dnia zakończenia remontu, lecz nie dłużej niż
o cztery miesiące).
W odróżnieniu od poprzedniego brzmienia ustawy OZE, które swym zakresem obejmowało
zobowiązanie wytwórcy jedynie do wytworzenia energii elektrycznej, obecnie ustawodawca
przesądził, iż na potrzeby spełnienia warunku, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8
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ustawy OZE, konieczne jest dokonanie sprzedaży energii elektrycznej, a nie tylko samo jej
wytworzenie. Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.), tj. bezpośrednia
sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę w ramach prowadzonej w tym zakresie
działalności

gospodarczej

wymaga,

z

wyjątkiem

wytwórców

energii

elektrycznej

w mikroinstalacji, uzyskania stosownej koncesji, względnie wpisu do rejestru wytwórców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji odnawialnych źródeł
energii, czy też wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego albo wpisu do rejestru
wytwórców biopłynów, o czym przesądza brzmienie art. 3 ustawy OZE w związku z art. 32 Prawo energetyczne.
Należy również zwrócić uwagę na zmianę brzmienia art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE, zgodnie
z którym wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której
mowa w art. 72 tej ustawy, którego oferta wygrała aukcję, przekazuje Prezesowi URE informację
o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii do sieci, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub
operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i jej sprzedaży w ramach systemu
aukcyjnego - w terminie 30 dni od dnia tej sprzedaży po raz pierwszy w ramach wygranej
oferty aukcyjnej.
W tym stanie rzeczy, zwracamy uwagę, że pod pojęciem pierwszej sprzedaży, o której
mowa odpowiednio w art. 79 ust. 3 pkt 8 oraz w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE rozumieć
należy sprzedaż na potrzeby systemu aukcyjnego, która winna mieć miejsce w terminach
określonych w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE. Przypominamy, że energia elektryczna
sprzedana w ramach systemu aukcyjnego to energia, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4
oraz art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy OZE, a zatem energia objęta składanymi do Zarządcy
Rozliczeń S.A. sprawozdaniami miesięcznymi, niezależnie od tego, czy w danym okresie
rozliczeniowym wytwórca wnioskuje o wypłatę ujemnego salda.
Poniżej uprzejmie przedstawiamy uproszczone graficzne ujęcie terminu pierwszej
sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia.
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Dot. instalacji, dla których wytwórcy składają do Prezesa URE wniosek o wydanie
zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji tj. tzw. „instalacji nowych”

 pierwsza sprzedaż energii elektrycznej po dniu
zamknięcia sesji aukcji w ramach aukcyjnego
systemu wsparcia = rozpoczęcie okresu wsparcia

zamknięcie sesji aukcji

 przekazanie informacji zgodnie z art. 83 ust. 1
pkt 2 ustawy OZE

 koniec terminu, o którym
mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a
ustawy OZE tj. odpowiednio 36,
18, 30, 72 miesięcy od dnia
zamknięcia sesji aukcji

Okres wsparcia: max 15 lat

 rozruch technologiczny
 dopuszczalna
sprzedaż
energii
elektrycznej poza aukcyjnym systemem
wsparcia, po uzyskaniu koncesji bądź
wpisu
w
odpowiednim
rejestrze
(z wyłączeniem mikroinstalacji)
 wolumen
energii
nieobjęty
ofertą
aukcyjną oraz sprawozdaniami, o których
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 albo art. 93
ust. 2 pkt 3 ustawy OZE

3

 sprzedaż energii elektrycznej w ramach
aukcyjnego systemu wsparcia
 wolumen
energii
jest
objęty
sprawozdaniami, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 4 albo art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy
OZE
 rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu
aukcyjnego z zachowaniem terminu,
o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a
ustawy OZE

Dot. instalacji, dla których wytwórcy składają do Prezesa URE deklarację
o przystąpieniu do aukcji tj. dla tzw. „instalacji istniejących”
Okres wsparcia: nie dłużej niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii w danej instalacji,
potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, nie wcześniej niż od 1 października 2005 r.

 rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
po dniu zamknięcia sesji aukcji w ramach
aukcyjnego systemu wsparcia

 koniec
terminu,
o
którym
mowa
w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b ustawy OZE tj. nie
później niż pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie pełnego miesiąca
kalendarzowego od dnia, w którym
nastąpiło zamknięcie sesji aukcji.

zamknięcie sesji aukcji

 przekazanie informacji zgodnie z art. 83
ust. 1 pkt 2 ustawy OZE

 dopuszczalna
sprzedaż
energii elektrycznej poza
aukcyjnym
systemem
wsparcia
 wolumen energii nieobjęty
ofertą
aukcyjną
oraz
sprawozdaniami, o których
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4
albo art. 93 ust. 2 pkt 3
ustawy OZE.

 sprzedaż energii elektrycznej w ramach aukcyjnego
systemu wsparcia
 wolumen
energii
objęty
sprawozdaniami,
o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 albo art. 93 ust. 2
pkt 3 ustawy OZE
 rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu
aukcyjnego z zachowaniem terminu, o którym
mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b ustawy OZE

Rozliczenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu
wsparcia przez wytwórcę, który wygrał aukcję – art. 83 ust. 2 ustawy OZE
Brzmienie art. 83 ust. 2 ustawy OZE przesądza o konieczności rozliczania obowiązku sprzedaży
– w ramach systemu aukcyjnego – przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy, w ilości określonej
przez niego w ofercie, po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych,
w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończeniu okresu wsparcia.
W tym względzie należy wskazać, że na potrzeby realizacji tego obowiązku, ilość energii
elektrycznej wykazywana w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 oraz art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy OZE, winna znaleźć swe odzwierciedlenie w pełnej
wysokości w ilości energii objętej informacją roczną, przedkładaną Prezesowi URE przez
zwycięzców aukcji w trybie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. w terminie 30 dni od zakończenia
każdego roku kalendarzowego.
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