
………………………………………………………….    ………………………………  ,  ……………………… 

               (pieczątka podmiotu)                      (miejscowość, data) 

 

 
WZÓR WNIOSKU  

o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie do dnia  

30 czerwca 2016 r. energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z innych niż biogaz 

rolniczy odnawialnych źródeł energii, 

celem realizacji za 2019 r. obowiązku, o którym stanowi art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii 

 

Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), wnoszę o umorzenie świadectw 

pochodzenia, potwierdzających wytworzenie do dnia 30 czerwca 2016 r. energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia potwierdzających 

wytworzenie energii elektrycznej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł 

energii, w ilości: ………………………………………………. MWh, celem realizacji obowiązku, 

o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 tej ustawy – za 2019 r., w zakresie, o którym mowa 

w art. 59 pkt 1 ww. ustawy1. 

Ponadto, stosownie do art. 65 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, załączam 

dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia 

przysługujące ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                 (nazwa  podmiotu) 

i określający odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.  

Załączam również dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie przez Prezesa URE 

decyzji umarzającej prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia – 

w wysokości 10 zł. 2  

……………..……………………………………………………………… 
(podpis(-y) osoby(-ób) uprawionej(-ych) do reprezentacji)3 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do osoby przygotowującej wniosek) 

 
1 Z uwzględnieniem wielkości udziału 18,50 % wynikającego z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej 

z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w latach 2018-2019 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1559).  
2 Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi 
Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Numer rachunku:  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
3 W przypadku podpisania niniejszego dokumentu przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo 
wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa. Numer rachunku:  21 1030 
1508 0000 0005 5000 0070 


