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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2021 
w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2021 

 

W związku z wykonaniem dyspozycji art. 77a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), poniżej przedstawiam 

harmonogram przeprowadzenia aukcji w roku 2021.  

Harmonogram skonstruowany został przy założeniu wejścia w życie, projektowanych obecnie, 

przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, 

którzy wygrali aukcje w 2021 r., w dacie umożliwiającej realizację dyspozycji 78 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którym Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji 

w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 

Typ instalacji 
 - art. 72 ust. 1 

ustawy OZE 

Przedział mocy 
zainstalowanej 

elektrycznej 
 - art. 73 ust. 4 

ustawy OZE 

Rodzaj instalacji - art. 77 ust. 5 ustawy OZE 
Termin sesji 

aukcji 

istniejąca 
większa niż 1 

MW 

biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW 

biogaz rolniczy w CHP > 1 MW 
2021.05.26 

nowe 
większa niż 1 

MW 

biogaz składowiskowy bez CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz składowiskowy w CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni bez CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni w CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW 

disb lub układy hybrydowe 

itpo lub disw 

itpo, disb lub układy hybrydowe ≤ 50 MW  

w CHP 

itpo, disb lub układy hybrydowe > 50 MW  

w CHP  

2021.05.27 

nowe 
nie większa 

niż 1 MW 

hydroenergia < 0,5 MW 

biopłyny 

hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW 

geotermia 

2021.05.28 
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nowe 
nie większa 

niż 1 MW 

biogaz składowiskowy bez CHP < 0,5 MW 

biogaz składowiskowy bez CHP  ≥ 0,5 MW 

biogaz składowiskowy w CHP < 0,5 MW 

biogaz składowiskowy w CHP  ≥ 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni bez CHP < 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni bez CHP  ≥ 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni w CHP < 0,5 MW 

biogaz z oczyszczalni w CHP  ≥ 0,5 MW  

biogaz inny bez CHP < 0,5 MW 

biogaz inny bez CHP ≥ 0,5 MW 

biogaz inny w CHP < 0,5 MW 

biogaz inny w CHP ≥ 0,5 MW 

disb lub układy hybrydowe 

itpo lub disw 
itpo, disb lub układy hybrydowe < 50 MW  

w CHP  

2021.05.31 

nowe 
większa niż 1 

MW 

biopłyny 

hydroenergia > 1 MW 

geotermia 

2021.06.01 

nowe 
większa niż 1 

MW 

biogaz rolniczy bez CHP > 1 MW 

biogaz rolniczy w CHP > 1 MW 
2021.06.02 

nowe 
większa niż 1 

MW 

wiatr na lądzie > 1 MW 

fotowoltaika > 1 MW 
2021.06.08 

nowe 
nie większa 

niż 1 MW 

wiatr na lądzie ≤ 1 MW 

fotowoltaika  ≤ 1 MW 
2021.06.11 

 

Niniejsza publikacja ma walor wyłącznie informacyjny i nie stanowi ogłoszenia o aukcji 

w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Zaprezentowany harmonogram nie obejmuje aukcji dedykowanych hybrydowym 
instalacjom odnawialnego źródła energii. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Ministra Klimatu 
i Środowiska, wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2021 r., znak: DOZE-III.055.44.2021.WS 
(1541299.4999362.3987260), w celu zagwarantowania ich pełnej zgodności z przepisami 
wspólnotowymi, dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej, ewentualną organizację tych 
aukcji należy wstrzymać do czasu wejścia w życie projektowanych przepisów ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD107).  
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