
Dz.U.05.261.2187 

ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1) 

z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu obowi�zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
�wiadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zast�pczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii 

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.) 

Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1504, z pó�n. zm.2)) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la szczegółowy zakres obowi�zku uzyskania i przedstawienia Prezesowi 
Urz�du Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE", do umorzenia �wiadectw pochodzenia, 
uiszczenia opłaty zast�pczej oraz obowi�zku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 
odnawialnych �ródłach energii, w tym: 
 1) rodzaje odnawialnych �ródeł energii; 
 2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w 

odnawialnych �ródłach energii; 
 3) wymagania dotycz�ce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilo�ci energii elektrycznej lub ciepła 

wytwarzanych w odnawialnych �ródłach energii za pomoc� instalacji wykorzystuj�cych w procesie 
wytwarzania energii no�niki energii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustaw�", oraz inne paliwa; 

 4) wielko�� i sposób obliczania udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych �ródłach 
energii, wynikaj�cej z obowi�zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, 
w sprzeda�y energii elektrycznej odbiorcom ko�cowym, w okresie kolejnych 10 lat; 

 5) sposób uwzgl�dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej i ciepła, ustalanych w taryfach 
przedsi�biorstw energetycznych, o których mowa w art. 9a ust. 1, 6 i 7 ustawy: 
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia, 
b) poniesionej opłaty zast�pczej, 
c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii, do 

których zakupu przedsi�biorstwo energetyczne jest obowi�zane. 

§ 2. U�yte w rozporz�dzeniu okre�lenia oznaczaj�: 
 1) biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia ro�linnego lub zwierz�cego, które ulegaj� 

biodegradacji, pochodz�ce z produktów, odpadów i pozostało�ci z produkcji rolnej oraz le�nej, a 
tak�e przemysłu przetwarzaj�cego ich produkty, a tak�e cz��ci pozostałych odpadów, które ulegaj� 
biodegradacji; 

 2) uprawy energetyczne - plantacje zakładane w celu wykorzystania pochodz�cej z nich biomasy w 
procesie wytwarzania energii; 

 3) biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególno�ci z instalacji przeróbki odpadów zwierz�cych lub 
ro�linnych, oczyszczalni �cieków oraz składowisk odpadów; 

 4) mieszane paliwo wtórne - paliwo b�d�ce mieszank� biomasy lub biogazu oraz innych paliw, 
przygotowane poza jednostk� wytwórcz� zu�ywaj�c� to paliwo; 

 5) jednostka wytwórcza - wyodr�bniony zespół urz�dze� nale��cych do przedsi�biorstwa 
energetycznego, słu��cy do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i wyprowadzenia mocy, 
opisany przez dane techniczne i handlowe; 

 6) układ hybrydowy - jednostk� wytwórcz� wytwarzaj�c� energi� elektryczn� albo energi� elektryczn� i 
ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane s� no�niki 
energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych �ródłach energii i w �ródłach energii innych ni� 



odnawialne oraz zu�ywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej 
lub ciepła. 

§ 3. Obowi�zek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia �wiadectw pochodzenia 
albo uiszczenia opłaty zast�pczej uznaje si� za spełniony, je�eli za dany rok udział ilo�ciowy sumy energii 
elektrycznej wynikaj�cej ze �wiadectw pochodzenia, które przedsi�biorstwo energetyczne przedstawiło do 
umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsi�biorstwo energetyczne opłaty zast�pczej, w wykonanej 
całkowitej rocznej sprzeda�y energii elektrycznej przez to przedsi�biorstwo odbiorcom ko�cowym, wynosi 
nie mniej ni�: 
 1) 3,1 % - w 2005 r.; 
 2) 3,6 % - w 2006 r.; 
 3) 4,8 % - w 2007 r.; 
 4) 6,0 % - w 2008 r.; 
 5) 7,5 % - w 2009 r.; 
 6) 9,0 % - w 2010 r.; 
 7) 9,0 % - w 2011 r.; 
 8) 9,0 % - w 2012 r.; 
 9) 9,0 % - w 2013 r.; 
10) 9,0 % - w 2014 r. 

§ 4. 1. Do energii wytwarzanej w odnawialnych �ródłach energii zalicza si�, niezale�nie od mocy 
�ródła, energi� elektryczn� lub ciepło pochodz�ce w szczególno�ci: 
 1) z elektrowni wodnych oraz wiatrowych; 
 2) ze �ródeł wytwarzaj�cych energi� z biomasy oraz biogazu; 
 3) ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła; 
 4) ze �ródeł geotermalnych. 

2. Dla potrzeb wydawania �wiadectw pochodzenia, dane dotycz�ce ilo�ci energii elektrycznej obj�tej 
�wiadectwem pochodzenia, wytworzonej w odnawialnym �ródle energii, dotycz� energii elektrycznej 
mierzonej na zaciskach: 
 1) generatora; 
 2) ogniwa fotowoltaicznego; 
 3) ogniwa paliwowego, w którym nast�puje bezpo�rednia przemiana energii chemicznej w energi� 

elektryczn�. 
3. W przypadku jednostki wytwórczej, o której mowa w § 5 ust. 1, albo układu hybrydowego, w 

których spalana jest biomasa, w �ródłach o mocy wy�szej ni� 5 MW, do energii wytworzonej w 
odnawialnych �ródłach energii zalicza si� energi� elektryczn� lub ciepło, w ilo�ci obliczonej według wzoru, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 albo w § 8 ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodz�cej z upraw 
energetycznych lub odpadów i pozostało�ci z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzaj�cego jej 
produkty, a tak�e cz��ci pozostałych odpadów, które ulegaj� biodegradacji, z wył�czeniem odpadów i 
pozostało�ci z produkcji le�nej, a tak�e przemysłu przetwarzaj�cego jej produkty, w ł�cznej masie 
biomasy dostarczanej do procesu spalania wynosi nie mniej ni�: 
 1) 5 % - w 2008 r.; 
 2) 10 % - w 2009 r.; 
 3) 20 % - w 2010 r.; 
 4) 30 % - w 2011 r.; 
 5) 40 % - w 2012 r.; 
 6) 50 % - w 2013 r.; 
 7) 60 % - w 2014 r. 

4. W przypadku gdy jedno przedsi�biorstwo energetyczne posiada wi�cej ni� jedn� jednostk� 
wytwórcz�, o której mowa w § 5 ust. 1, lub układ hybrydowy, dopuszcza si� rozliczanie udziału wagowego 
biomasy dla grupy tych jednostek. 

§ 5. 1. W jednostce wytwórczej, w której s� spalane biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami, 
do energii wytwarzanej w odnawialnych �ródłach energii zalicza si� cz��� energii elektrycznej lub ciepła 
odpowiadaj�c� udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej paliwa 



zu�ywanego do wytwarzania energii, obliczan� na podstawie rzeczywistych warto�ci opałowych tych 
paliw, z zastrze�eniem § 8 ust. 1, według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczaj�: 
EOZE - ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii [w MWh lub 

GJ]; 
E - ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w jednostce wytwórczej, w której jest spalana 

biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami [w MWh lub GJ]; 
MBi - mas� biomasy lub biogazu, spalonych w jednostce wytwórczej [w Mg]; 
MKj - mas� paliwa innego ni� biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce wytwórczej [w Mg]; 
WBi - warto�� opałow� biomasy lub biogazu spalonych w jednostce wytwórczej [w MJ/Mg]; 
WKj - warto�� opałow� paliwa innego ni� biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce wytwórczej [w 

MJ/Mg]; 
n - liczb� rodzajów biomasy lub biogazu spalonych w jednostce wytwórczej; 
m - liczb� rodzajów paliw innych ni� biomasa lub biogaz, spalonych w jednostce wytwórczej. 

2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczania ilo�ci energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w 
odnawialnych �ródłach energii (EOZE) wykonuje si� zgodnie z procedur� pomiarów, rejestracji i 
obliczania ilo�ci energii wytworzonej w tych �ródłach, zwan� dalej "procedur� rozlicze�", dla danej 
jednostki wytwórczej. 

3. Procedur� rozlicze� opracowuje si� zgodnie z: 
 1) przepisami o miarach, w zakresie pomiarów; 
 2) normami okre�laj�cymi wymagania dotycz�ce kompetencji laboratoriów badawczych lub 

wzorcuj�cych, zgodnie z którymi badania biomasy lub biogazu wykonywane b�d� w laboratoriach 
wykazuj�cych si� kompetencj� techniczn� i biegło�ci� w zakresie procedur rozlicze� i bada� 
udokumentowan� w rozumieniu tych norm. 
4. W przypadku spalania w jednostce wytwórczej biomasy lub biogazu wspólnie z innymi paliwami: 

 1) pomiary masy biomasy w postaci stałej i paliwa stałego innego ni� biomasa obejmuj� pomiary masy 
ka�dego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania; 

 2) pomiary masy biomasy w postaci ciekłej lub biogazu oraz paliwa ciekłego lub gazowego innego ni� 
biomasa lub biogaz powinny obejmowa� pomiary masy ka�dego z tych paliw dostarczonych do 
procesu spalania, wykonywane metod� bezpo�redni� za pomoc� pomiaru masy (przepływomierze 
masowe) lub metod� po�redni� za pomoc� pomiaru obj�to�ci z korekcj� temperatury, a w przypadku 
paliw gazowych tak�e ci�nienia tych paliw; 

 3) pobieranie próbek do badania wła�ciwo�ci fizykochemicznych poszczególnych rodzajów paliw, 
niezb�dnych do obliczenia ich warto�ci opałowej, zwanych dalej "wła�ciwo�ciami 
fizykochemicznymi", i pomiaru masy tych paliw nale�y wykonywa� w tym samym czasie i miejscu; 

 4) oznaczanie wła�ciwo�ci fizykochemicznych paliw powinno si� odbywa� zgodnie z normami 
dotycz�cymi wła�ciwo�ci tych paliw; 

 5) w przypadku braku norm, o których mowa w pkt 4, dla danego rodzaju zu�ywanego paliwa, 
oznaczanie wła�ciwo�ci fizykochemicznych tego paliwa odbywa si� według metod zwalidowanych w 
rozumieniu norm okre�laj�cych wymagania dotycz�ce kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcuj�cych. 

§ 6. W przypadku stosowania w jednostce wytwórczej mieszanego paliwa wtórnego, nale�y: 
 1) wykona� pomiary masy tego paliwa dostarczonego do procesu spalania w tej jednostce wytwórczej; 
 2) oznaczy� ciepło spalania i wykona� obliczenia warto�ci opałowej tego paliwa oraz próbek paliw 

wchodz�cych w skład mieszanego paliwa wtórnego; 
 3) rejestrowa� udział energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej mieszanego paliwa 

wtórnego zgodnie z § 9. 

§ 7. 1. W przypadkach okre�lonych w § 5 i 6: 
 1) obliczania i rozliczania ilo�ci wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła dokonuje si� zgodnie z 

procedur� rozlicze� na podstawie wskaza� urz�dze� i przyrz�dów pomiarowych w rozumieniu 
przepisów o miarach; 



 2) oznaczanie ciepła spalania i obliczanie warto�ci opałowej biomasy lub biogazu wykonuje si� co 24 
godziny z u�rednionej próby, z próbek pobieranych co: 
a) 8 godzin - dla jednostek wytwórczych o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej poni�ej 50 MW, 
b) 4 godziny - dla jednostek wytwórczych o całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej w zakresie od 50 

MW do 250 MW, 
c) 2 godziny - dla całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej jednostki wytwórczej wy�szej od 250 MW. 
2. W przypadku: 

 1) okresowego zasilania po�redniego zbiornika paliwa, uniemo�liwiaj�cego pobranie próbki w czasie 
okre�lonym w ust. 1 pkt 2, próbk� powinno si� pobra� w trakcie ci�głej pracy układu zasilania 
zbiornika, nie rzadziej ni� co 2 godziny; 

 2) zmiany rodzaju dostarczanego paliwa próbki pobiera si� w ci�gu godziny od zmiany paliwa, nie 
pó�niej ni� przed kolejn� zmian� rodzaju dostarczanego paliwa, niezale�nie od ostatnio pobranych 
próbek w czasie okre�lonym w pkt 1 lub ust. 1 pkt 2, przed zmian� rodzaju paliwa; 

 3) dostawy biomasy kierowanej bezpo�rednio do po�redniego zbiornika paliwa lub do spalania, 
uniemo�liwiaj�cej pobranie próbek w czasie okre�lonym w pkt 1 lub ust. 1 pkt 2, u�rednion� prób� do 
oznaczenia ciepła spalania i obliczenia warto�ci opałowej biomasy nale�y przygotowa� z próbek 
pobieranych w okresie doby z ka�dej dostawy biomasy. 

§ 8. 1. W układach hybrydowych wykonuje si� oddzielnie pomiary ilo�ci energii dostarczonej do 
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a wytworzonej w: 
 1) odnawialnych �ródłach energii, 
 2) �ródłach innych ni� odnawialne 
- o ile nie s� wykonywane pomiary, o których mowa w § 5 ust. 4 oraz § 6 i 7. 

2. Ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii, w układzie 
hybrydowym, oblicza si�, przyjmuj�c proporcjonalny udział ilo�ciowy energii wytworzonej w odnawialnych 
�ródłach energii w ilo�ci energii wytworzonej we wszystkich �ródłach zasilaj�cych jednostk� wytwórcz�, 
według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczaj�: 
EOZE - ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych �ródłach energii, w układzie 

hybrydowym [w MWh lub GJ]; 
E - całkowit� ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w układzie hybrydowym [w MWh lub 

GJ]; 
EPOi - ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnym �ródle energii, a 

wykorzystywanych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; 
EPKj - ilo�� energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w �ródle energii innym ni� odnawialne �ródło 

energii, a wykorzystywanych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; 
n - liczb� odnawialnych �ródeł energii wytwarzaj�cych no�niki energii wykorzystywane w układzie 

hybrydowym; 
m - liczb� �ródeł energii wytwarzaj�cych no�niki energii wykorzystywane w układzie hybrydowym, 

innych ni� odnawialne �ródła energii. 
3. Ilo�� energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym �ródle energii w elektrowni wodnej z 

członem pompowym, z zastrze�eniem § 15, oblicza si� według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczaj�: 
EOZE - ilo�� energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym �ródle energii [w MWh]; 
Ecw - całkowit� ilo�� energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej [w MWh]; 
Vp - obj�to�� wody przepompowanej, okre�lan� na podstawie pomiaru strumienia obj�to�ci wody 

przepompowanej [w m3]; 
Vc - obj�to�� całkowit� wody pobranej przez turbiny elektrowni wodnej, okre�lan� na podstawie 

pomiaru strumienia obj�to�ci wody pobranej przez te turbiny [w m3]. 



§ 9. 1. Dane dotycz�ce ilo�ci energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w odnawialnych �ródłach 
energii za pomoc� instalacji wykorzystuj�cych w procesie wytwarzania energii no�niki energii, o których 
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy, a tak�e wyniki pomiarów i oblicze� wła�ciwo�ci fizykochemicznych, o 
których mowa w § 5 ust. 4 oraz § 6 i 7, oraz dane uzyskane w wyniku tych pomiarów rejestruje si� w 
ksi��ce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub z zastosowaniem elektronicznego systemu 
przetwarzania danych. 

2. Rejestracj� danych oraz wyników pomiarów i oblicze� w ksi��ce rejestrowej nale�y prowadzi� w 
sposób spełniaj�cy nast�puj�ce warunki: 
 1) ka�d� pozycj� rejestrowanych danych oraz wyników pomiarów i oblicze�, po dokonaniu wpisów, 

podkre�la si� poziom� lini�; 
 2) poprawki mog� by� wprowadzane w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie poprawionego lub skre�lonego 

zapisu; poprawki nale�y potwierdzi� podpisem osoby rejestruj�cej. 
3. Rejestracj� danych oraz wyników pomiarów i oblicze� z zastosowaniem elektronicznego systemu 

przetwarzania danych nale�y tak prowadzi�, aby: 
 1) mo�liwy był wgl�d do tre�ci dokonywanych zapisów, a przechowywane dane oraz wyniki pomiarów i 

oblicze� były chronione przed zatarciem lub zniekształceniem; 
 2) zapisy zamieszczane były w sposób chronologiczny; 
 3) mo�liwe było sporz�dzanie wydruków za ka�dy dzie�. 

§ 10. 1. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych 
�ródłach energii, o których mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, powinny umo�liwia�: 
 1) dotrzymanie parametrów jako�ciowych energii elektrycznej i standardów jako�ciowych obsługi 

odbiorców; 
 2) współprac� z sieci� oraz spełnienie wymaga� technicznych w zakresie przył�czania do sieci 

urz�dze� wytwórczych, w przypadku �ródeł przył�czanych do sieci. 
2. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania ciepła w odnawialnych �ródłach energii, o 

których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, powinny umo�liwia� dotrzymanie parametrów jako�ciowych no�nika 
ciepła i standardów jako�ciowych obsługi odbiorców oraz by� dostosowane do wymaga� technicznych w 
zakresie przył�czania do sieci urz�dze� wytwórczych, a tak�e do parametrów no�nika ciepła oraz 
warunków pracy sieci ciepłowniczej. 

§ 11. Obowi�zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii, o którym mowa w art. 9a 
ust. 6 ustawy, uznaje si� za spełniony, je�eli sprzedawca z urz�du zakupił cał� oferowan� mu ilo�� energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych �ródłach energii, przył�czonych do sieci elektroenergetycznej, 
znajduj�cej si� w obszarze działania tego sprzedawcy. 

§ 12. 1. Obowi�zek, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy, uznaje si� za spełniony, je�eli oferowane 
do sprzeda�y ciepło, wytworzone w odnawialnych �ródłach energii, zakupiono w ilo�ci: 
 1) w jakiej je oferowano lub 
 2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsi�biorstwa energetycznego realizuj�cego ten obowi�zek i 

przył�czonych do sieci ciepłowniczej, do której jest przył�czone odnawialne �ródło energii, 
proporcjonalnie do udziału tego �ródła w całkowitej mocy zamówionej przez odbiorców, z 
uwzgl�dnieniem charakterystyki odbioru oraz mo�liwo�ci przesyłania ciepła wytwarzanego w tym 
�ródle. 
2. W przypadku gdy wi�cej ni� jedno przedsi�biorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 7 

ustawy, zajmuje si� obrotem ciepłem i sprzedaje to ciepło odbiorcom przył�czonym do poł�czonych i 
współpracuj�cych ze sob� sieci ciepłowniczych, obowi�zek zakupu dotyczy ciepła wytworzonego w 
przył�czonych do tych sieci odnawialnych �ródłach energii, w ilo�ci proporcjonalnej do udziału ka�dego z 
tych przedsi�biorstw w ł�cznej sprzeda�y ciepła przez wszystkie przedsi�biorstwa energetyczne 
dostarczaj�ce ciepło do odbiorców przył�czonych do tych sieci. 

§ 13. 1. Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia albo 
poniesienia opłaty zast�pczej uwzgl�dnia si� w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsi�biorstw 
energetycznych realizuj�cych te obowi�zki, przyjmuj�c, �e jednostka energii elektrycznej sprzedawana 
przez dane przedsi�biorstwo energetyczne odbiorcom ko�cowym jest w tej samej wysoko�ci obci��ona 
tymi kosztami. 



2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzgl�dnianymi w taryfach s� koszty: 
 1) uzyskania �wiadectw pochodzenia, jednak nie wy�sze ni� koszty obliczone według wzoru: 

Kum = Ozj x Eup, 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj�: 
Kum - maksymalny koszt uzasadniony uzyskania �wiadectw pochodzenia [w zł]; 
Ozj - jednostkow� opłat� zast�pcz�, obowi�zuj�c� w roku sporz�dzania taryfy [w zł/MWh]; 
Eup - ilo�� energii elektrycznej wynikaj�c� ze �wiadectw pochodzenia, które przedsi�biorstwo 

energetyczne planuje przedstawi� do umorzenia w pierwszym roku stosowania taryfy [w 
MWh]; 

 2) opłaty zast�pczej poniesionej w roku poprzedzaj�cym rok sporz�dzania taryfy. 
3. Ilo�� energii elektrycznej Eup, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie mo�e by� wy�sza od ró�nicy 

pomi�dzy ilo�ci� energii elektrycznej wynikaj�cej z obowi�zuj�cego udziału ilo�ciowego, dla danego 
przedsi�biorstwa energetycznego, o którym mowa w § 3, i ilo�ci� energii wynikaj�cej z poniesionej opłaty 
zast�pczej. 

§ 14. 1. Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w zwi�zku z realizacj� obowi�zku, o którym 
mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uwzgl�dnia si� w kalkulacji cen ustalanych w taryfach sprzedawców z 
urz�du, przyjmuj�c, �e jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez danego sprzedawc� z urz�du 
odbiorcom ko�cowym jest w tej samej wysoko�ci obci��ona tymi kosztami. 

2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzgl�dnianymi w taryfach s� koszty zakupu energii 
elektrycznej po cenach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy. 

3. Za koszty uzasadnione, ponoszone w zwi�zku z realizacj� obowi�zku, o którym mowa w art. 9a 
ust. 7 ustawy, uwzgl�dniane w taryfach uznaje si� koszty zakupu ciepła, które nie spowoduj� w 
przedsi�biorstwie energetycznym, w danym roku, wzrostu cen lub stawek opłat za ciepło dostarczane 
odbiorcom, o wi�cej ni� warto�� �redniorocznego wska�nika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w poprzednim roku kalendarzowym, okre�lonego w komunikacie Prezesa Głównego Urz�du 
Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

4. Koszty zakupu ciepła, ponoszone w zwi�zku z realizacj� obowi�zku, o którym mowa w art. 9a ust. 
7 ustawy, uwzgl�dnia si� w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsi�biorstw energetycznych 
realizuj�cych ten obowi�zek, przyjmuj�c, �e jednostka ciepła sprzedawanego przez dane 
przedsi�biorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom przył�czonym do sieci ciepłowniczej, do której jest 
przył�czone odnawialne �ródło energii, jest w tej samej wysoko�ci obci��ona tymi kosztami. 

§ 15. Do czasu zainstalowania urz�dze� słu��cych do pomiaru strumienia obj�to�ci wody, o którym 
mowa w § 8 ust. 3, nie dłu�ej ni� do dnia 31 grudnia 2006 r., dopuszcza si� okre�lanie obj�to�ci wody 
przepompowanej i wody pobranej przez turbin� dla celów obliczenia ilo�ci energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym �ródle energii w elektrowni wodnej z członem pompowym, przy 
wykorzystaniu metod po�rednich opartych o charakterystyki energetyczne hydrozespołów. 

§ 16. Traci moc rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowi�zku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych 
�ródłach energii (Dz. U. Nr 267, poz. 2656). 

§ 17. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

______ 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rz�dowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

1 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 pa�dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 
1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 
oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462. 

 



 


