
      Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 101/2018 

w sprawie składania deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii 

elektrycznej po stałej cenie zakupu 

ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

Przepisy art. 70a – 70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.) – dalej „ustawa OZE”, umożliwiają wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii posiadającej 

wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie: 

1) biogaz rolniczy albo 

2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo 

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo 

4) biogaz inny niż określony w pkt 1–3, albo 

5) hydroenergię 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, sprzedaż niewykorzystanej 

energii elektrycznej po stałej cenie zakupu – dalej: „FIT/FIP”, która zgodnie 

z art. 70e ustawy OZE, wynosi 90% ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1 tej 

ustawy,  obowiązującej na dzień złożenia deklaracji FIT/FIP.  Cena referencyjna dla 

poszczególnych technologii określana jest w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 

spraw energii, wydawanego na podstawie art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE. 

W aktualnym stanie prawnym, w roku 2018, obowiązują ceny referencyjne określone 

w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy 

zmieniającej, minister właściwy do spraw energii wyda - po raz pierwszy – rozporządzenie 

w sprawie cen referencyjnych, na podstawie przywołanego art. 77 ust. 3 ustawy OZE, na rok 

2019.  

Uprzejmie informujemy, iż wydanie przedmiotowego aktu wykonawczego warunkuje 

możliwość uzyskania przez wytwórcę zaświadczenia określonego w art. 70b ust. 8 ustawy 

OZE, tj. zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej na 

zasadach określonych w art. 70a-70f ustawy OZE, w stosunku do deklaracji, które złożone 

zostaną w roku 2019.  


