
Warszawa, dnia 14 października 2019 r. 
 

 
Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2019 

w sprawie możliwości zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii  

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii  

na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia  

 

Przypominam, iż stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524), dalej: 

„ustawa zmieniająca”, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  

w instalacjach odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed dniem 29 sierpnia 2019 r., może przed 

upływem terminu określonego w zobowiązaniu złożonym zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, 

z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 29 sierpnia 2019 r., tj. przed dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej, zmienić termin sprzedaży po raz pierwszy energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, określając ten termin zgodnie z aktualnym 

brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. brzmieniem 

nadanym ustawą zmieniającą. 

W myśl obecnie obowiązującego art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności zobowiązanie się uczestnika 

aukcji do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego, w terminie 42 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. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, a w przypadku energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii 

elektrycznej wyłącznie: 

‒ energię promieniowania słonecznego – w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia 

sesji aukcji, 

‒ energię wiatru na lądzie – w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

‒ energię wiatru na morzu – w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji. 

W konsekwencji, przywołany art. 17 ust. 3 ustawy zmieniającej umożliwia wytwórcom  

w instalacjach, które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem 29 sierpnia 2019 r. przesunięcie 

pierwotnego terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu 

aukcyjnego: 

‒ do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji danej aukcji, dla instalacji wykorzystujących 

energię promieniowania słonecznego, 

‒ do 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji danej aukcji, dla instalacji wykorzystujących 

energię wiatru na lądzie, 

‒ do 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, dla pozostałych instalacji odnawialnego 

źródła energii. 

 

Skorzystanie z tego uprawnienia jest jednak uwarunkowane podjęciem przez zwycięzcę 

aukcji określonej aktywności, polegającej na poinformowaniu Prezesa URE o zmianie 

terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej, przed upływem pierwotnego terminu, 

dedykowanego instalacjom, które zwyciężyły w aukcjach rozstrzygniętych przed dniem  

29 sierpnia 2019 r.   



Niezależnie od powyższego informuję, iż konstrukcja przepisu art. 17 ust. 3 ustawy zmieniającej, 

w tym w szczególności przewidziany w jej ramach warunek uzależniający dopuszczalność zmiany 

terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, od dokonania tej 

zmiany przed upływem terminu określonego w zobowiązaniu złożonym zgodnie z art. 79 ust. 3 

pkt 8 lit a ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu sprzed tegorocznej nowelizacji, 

powoduje, że przepis ten będzie mógł znaleźć zastosowanie w istocie wyłącznie dla zwycięzców 

następujących aukcji w roku 2018: 

 

Oznaczenie aukcji / Instalacje Termin pierwotny Termin po zmianie 

AZ/6/2018 

 wykorzystujące energię 

wiatru na lądzie 
2021-05-05 2021-08-05 

AZ/7/2018 

 dedykowana instalacja 

spalania biomasy 
2021-11-06 2022-05-06 

AZ/9/2018 

 wykorzystujące energię 

wiatru na lądzie 
2021-05-15 2021-08-15 

 wykorzystujące energię 

promieniowania słonecznego 
2020-05-15 2020-11-15 

AZ/11/2018 

 wykorzystujące biogaz 

rolniczy 
2021-11-14 2022-05-14 

AZ/12/2018 

 wykorzystujące hydroenergię 2021-11-19 2022-05-19 

AZ/13/2018 

 wykorzystujące biogaz 

rolniczy 
2021-11-20 2022-05-20 

 

Uwaga!!! 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zamiaru skorzystania przez wytwórcę z możliwości przesunięcia terminu 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, rekomenduję wykonanie 

obowiązku powiadomienia Prezesa URE o tym fakcie przy pomocy następującego wzoru: 

 

 

 

Z uprawnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy zmieniającej,  

może skorzystać wytwórca w danej instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku łącznego 

spełnienia następujących warunków: 

 wygrania aukcji rozstrzygniętej przed dniem 29 sierpnia 2019 r., 

 poinformowania Prezesa URE o zamiarze skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 17 

ust. 3 ustawy zmieniającej przed upływem terminu określonego w zobowiązaniu złożonym 

zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy o odnawialnych w źródłach energii w brzmieniu 

obowiązującym na dzień złożenia zwycięskiej oferty aukcyjnej w aukcji przeprowadzonej 

przed dniem 29 sierpnia 2019 r.  

 



…………………………………………………. 
  (miejscowość, data)  

 

I. Dane Wytwórcy oraz oferty 

1. Firma Wytwórcy  
 

 

………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
 

2. 
Adres siedziby Wytwórcy 
(ulica, nr budynku/lokalu, 
 kod pocztowy, miejscowość) 

 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………...  
 

3. Dane rejestrowe  
(wypełnić właściwe) 

  
 NIP…………………………………………………………………………………. 
 REGON …………………………………………………………………………… 
 KRS………………………………………………………………………………… 
 

4. ID Oferty w systemie IPA  

II. Oświadczenie 

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1524), niniejszym oświadczam/y, że korzystam/y z uprawnienia wynikającego  

z tego przepisu zmieniając termin sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy  

w ramach systemu aukcyjnego określając go na dzień …………………………………….…  (dzień, miesiąc, rok) 

tj. zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 lit a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, w brzmieniu nadanym temu przepisowi ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 

 

................................................................................................................................ ........ 

........................................................................................................................ ................ 

........................................................................................................................................ 
(czytelny(e) podpis(y) i pieczątki osoby(osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy) 

 


