
Warszawa, dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 91/2019 

o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie  

do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 545, ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”), Prezes URE ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki informacje o osiągniętej oszczędności energii 

finalnej wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, przez 

podmioty zobowiązane, łącznie lub oddzielnie dla każdego z tych podmiotów, do dnia 31 grudnia 

danego roku następującego po roku wykonania obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 Ustawy.  

W związku z powyższym przedstawiam poniżej informację o osiągniętej oszczędności energii 

finalnej wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy (według stanu 

na dzień 13 grudnia 2019 r. ). 

okres, którego dotyczy 
realizacja obowiązku, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 
Ustawy 

osiągnięta oszczędność 
energii finalnej 

wynikająca z realizacji 
obowiązku, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 

Ustawy 

w tym: 

poprzez umorzenie 
świadectw efektywności 

energetycznej 

poprzez uiszczenie 
opłaty zastępczej 

[toe] [toe] [toe] 

IV kwartał 2016 r. 146 889,583 140 204,719 6 684,864 

2017 r. 427 318,184 426 586,706 731,478 

2018 r. 403 858,431 403 730,124 128,307 

IV kw. 2016 r. -2017 r. 108,366 108,366   

IV kw. 2016 r. -2018 r. 16 517,395 16 517,395   

2017-2018 22,208 22,208  

wg. stanu na dzień 13 grudnia 2019 r. 

 

Informuję również, że zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy podmiot zobowiązany może rozliczyć 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie nierealizowanym opłatą 

zastępczą, do dnia 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, 

chyba że złożył do Prezesa URE wniosek o łączne rozliczenie wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1, za dwa lub trzy lata. Ponadto, w myśl art. 16 ust. 2 Ustawy w przypadku 

łącznego rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie 

nierealizowanym opłatą zastępczą, dokonuje się go do dnia 30 czerwca roku następującego po 

ostatnim roku z dwuletniego lub trzyletniego okresu realizacji tego obowiązku. W konsekwencji, 

osiągnięta oszczędność energii finalnej zrealizowana za rok 2017 i lata następne poprzez 

umorzenie świadectw efektywności energetycznej może ulec zmianie in plus. 



Należy także wskazać, że z uwagi na możliwość ewentualnych zwrotów oraz przeksięgowań opłat 

zastępczych wpłaconych dotychczas na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zmianie może również ulec ilość wykazanej oszczędności energii finalnej 

wynikająca z uiszczonych opłat zastępczych.  

 


