Informacja
na temat sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne
ilości energii pierwotnej na potrzeby realizacji obowiązku,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej za rok 2015
W związku ze zbliżającym się terminem realizacji za rok 2015 obowiązku, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2167 i 2359 - dalej „ustawa”), tj. dniem 31 marca 2016 r. (por. art. 27 ust. 3 ustawy),
Prezes URE przypomina, że podmioty wskazane w art. 12 ust. 2 ustawy, a więc m.in.
przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej
lub uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, świadectwo efektywności energetycznej
umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy
rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy w poprzednim
roku kalendarzowym.
W związku z powyższym, w celu wykonania ww. obowiązku za 2015 r. podmiot
zobowiązany powinien złożyć wniosek o umorzenie świadectw efektywności
energetycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić Prezesowi URE
wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie umorzenia tych świadectw w terminie
do dnia 31 marca 2016 r.

Zarówno wskaźnik procentowy, konieczny do obliczenia ilości energii pierwotnej na rok
rozliczeniowy 2015, określony w § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej
wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1039 - dalej „rozporządzenie”) - wynoszący 1,5%, jak i wysokość
jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 5 Ustawy, wynoszącej 1000 zł
za tonę oleju ekwiwalentnego (por. § 4 rozporządzenia), nie uległy zmianie w odniesieniu
do roku rozliczeniowego 2014.
W związku z powyższym na potrzeby realizacji - za rok 2015 - obowiązku, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy, aktualność zachowuje metodologia obliczenia ilości energii pierwotnej
odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które jest obowiązane

uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE przedsiębiorstwo energetyczne, o którym
mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, zaproponowana w opublikowanej w dniu 6 marca 2015 r.
informacji zatytułowanej: „Sposób określenia ilości energii pierwotnej stanowiącej podstawę
dla
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12
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1
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o efektywności energetycznej za 2014 r.”.

Zgodnie z tą metodologią, wartość wskaźnika służącego do określenia
na rok 2015 ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa
efektywności energetycznej, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia
Prezesowi URE przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1
ustawy, wynosi 0,014778.

