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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ENERGETYKI 
I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (druk nr 2604) 
 

Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu –  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3006  do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia 

wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego  czytania. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych po  

rozpatrzeniu  wniosku i poprawek   na posiedzeniu  w dniu 14 stycznia  2015 r. 

 wnosi: 

 W y s o k i   S e j m   raczy następujący wniosek i   poprawki: 
 

Odrzucić projekt ustawy w całości; 
– KP PiS 

– odrzucić 
1) w art. 1 skreślić ust. 2; 
– KP PO 

– przyjąć 
2) w art. 2 w pkt 13 dodać część wspólną w brzmieniu: 

„– przy czym dla celów korzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających 
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w 
rozdziale 4 ustawy, za wyodrębniony zespół urządzeń, o którym mowa w lit. a 
powyżej, uznawany jest także: (i) wyodrębniony zespół urządzeń służących do 
wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, w których energia 
elektryczna wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, 
przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, wykorzystywanym jednocześnie 
przez inne zespoły takich urządzeń, oraz (ii) zespół urządzeń służących do 
wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, w których energia 
elektryczna wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, 
stanowiących kolejną część (etap budowy) istniejącej instalacji odnawialnego źródła 
energii, wybudowanych i przyłączonych do sieci po pierwszym dniu wprowadzeniu 



energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej z takiej instalacji – 
o ile prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 
elektrycznej w takich zespołach urządzeń wymagać będzie uzyskania koncesji lub 
rozszerzenia (zmiany) dotychczasowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

3) w art. 2 skreślić pkt 22; 
– KP PO 

– przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 3, 17–20, 37–39, 53, 54 i 60 należy głosować łącznie. 
 
4) tytułowi rozdziału 2 nadać brzmienie: 

„Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z 
wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z 
biopłynów”; 

– KP PO 
– przyjąć 

5) w art. 5 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o: 
1)  zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w 

terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;  

2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub 

zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji; 

3) ilości: 

a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w mikroinstalacji,  

b)  energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, 
o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych 
źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

 – w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału; 
4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w 

terminie 7 dni od tej daty.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

6) w art. 20 ust. 2 nadać brzmienie: 



„2. Wytwórcy, o których mowa w ust. 1, informują odpowiednio operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego 
gazowego, do którego sieci została przyłączona mikroinstalacja albo instalacja 
odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy o: 

1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w 

terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;  

2) zmianie rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii – w terminie 

14 dni od dnia zmiany tych danych; 

3) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego – w terminie 14 dni od dnia 

zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego; 

4) ilości: 

a) wytworzonej przez nich energii elektrycznej z biogazu rolniczego w 
mikroinstalacji albo wytworzonego biogazu rolniczego,  

b) energii elektrycznej sprzedanej przez nich sprzedawcy zobowiązanemu, o 
którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu 
rolniczego w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej – w 
przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

c) biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej – w 
przypadku wytwórców biogazu rolniczego 

– w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału; 

5) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

w mikroinstalacji albo biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia jej 

wytworzenia.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

7) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:  
„4) wykazu odpowiednio wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo 

wytwórców biogazu rolniczego”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 
 

8) w art. 39 w ust. 2 skreślić pkt 2; 
– KP SLD 

– odrzucić 
9) w art. 41 po ust. 9a dodać ust. 9b–9k w brzmieniu: 

„9b. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z 
nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, z mikroinstalacji o mocy do 3 kW po określonej stałej 
cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji 
odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 



1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; 

2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; 

3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh. 

9c. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji 
odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 9b, przez okres kolejnych 15 lat, 
liczony od dnia przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym 
samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do wystąpienia z 
wnioskiem o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie wartości sprzedaży 
energii elektrycznej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2, a kosztem zakupu energii 
elektrycznej, o którym mowa w ust. 9b. 

 9d. Ceny zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy 
do 3 kW, o których mowa w ust. 9b obowiązują do momentu, gdy łączna moc 
oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ceny zakupu 
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa w ust. 
9e. 

9e. W przypadku gdy moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub 
ze względu na tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych 
technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł 
energii, minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia 
nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa w ust. 9b biorąc pod uwagę 
politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie 
działania. 

9f. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z 
nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii, o 
który mowa w art. 4 ust. 1 i art. 19 ust. 1 z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW i 
nie przekraczającej 10 kW po określonej stałej cenie jednostkowej, która w 
przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi 
odpowiednio: 

1) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh; 

2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł 

za 1 kWh; 

3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł 

za 1 kWh; 

4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; 

5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; 

6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh. 

9g. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji 
odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 9f, przez okres kolejnych 15 lat, 
liczony od dnia przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym 
samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do wystąpienia z 
wnioskiem o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie wartości sprzedaży 
energii elektrycznej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2, a kosztem zakupu energii 
elektrycznej, o którym mowa w ust. 9b. 

9h. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji z odnawialnych źródeł energii o mocy 
powyżej 3 kW i nie przekraczającej 10 kW, o których mowa w ust. 9f obowiązują do 
momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 



MW lub do zmiany celu zakupu rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
gospodarki, o którym mowa w ust. 9i. 

9i. W przypadku gdy moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub ze 
względu na tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych 
technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł 
energii, minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia 
nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa w ust. 9h biorąc pod uwagę 
politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie 
działania. 

9j. Koszty zakupu energii ze źródeł wymienionych w p. 9b i 9f rozliczane są na 
zasadach określonych art. 95. 

9k. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 8 i 9, nie dotyczy mikroinstalacji, o 
których mowa w ust. 9b–9j.”; 

 – KP PSL 
– odrzucić 

10) w art. 42 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Warunkiem zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której 

mowa w ust. 1, jest zaoferowanie sprzedaży całej wytworzonej i wprowadzonej do 
sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w okresie co najmniej 90 
następujących po sobie dni kalendarzowych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

11) w art. 44 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacji odnawialnego źródła energii, w której: 
1) wykorzystano drewno pełnowartościowe oraz zboża pełnowartościowe w 

przypadku: 

a) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz 
inny niż biogaz rolniczy, 

b) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę 
spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

c) instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

d) instalacji termicznego przekształcania odpadów; 
2) wykorzystano drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 

układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biopłyny; 

3) wykorzystano paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w 

przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do 

wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji 

spalania biomasy; 



4) wykorzystano biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości 

opałowej lub zawierającą substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 

biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 

instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy; 

5) wykorzystywano substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 – w przypadku 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 

6) wykorzystywano, w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów:  

a) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4, 
b) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

określonych w art. 28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 

7) nie dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 

energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 

przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 

łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 

ustawy wymienionej w pkt 2 – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

12) w art. 44 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 
 „3a. W przypadku gdy energia elektryczna została wytworzona z biopłynów w instalacji, 

o której mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub 
ust. 2 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające 
spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bc tej 
ustawy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

13) w art. 44 ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wykorzystujący do 

wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy w 
instalacji spalania wielopaliwowego, w dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego, może uzyskać świadectwo pochodzenia potwierdzające 
wytworzenie energii elektrycznej w danym roku wyłącznie w ilości nie większej niż 
średnią roczną: 

1) ilość energii elektrycznej wytworzoną w latach 2011–2013 przez tego wytwórcę 

przy wykorzystaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w tej 

instalacji, 

2) ilość energii elektrycznej wytworzoną przez tego wytwórcę przy wykorzystaniu 

biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w okresie wykonywania 



działalności gospodarczej w tej instalacji, nie dłuższym niż 3 lata – w przypadku 

gdy wytwórca rozpoczął wykonywanie takiej działalności po dniu 31 grudnia 

2013 r. 

– potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
14) w art. 45 w ust. 2 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) oświadczenie następującej treści: 
 „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że: 

1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

nie wykorzystywano: 

a) drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku: 
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 

instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

– instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
b) drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii 
elektrycznej biopłyny, 

c) paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku 
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania 
biomasy,  

d) biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 
instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz 
rolniczy; 

2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano 

wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o 

odnawialnych źródłach energii; 

3) do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie 

substraty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w pkt 2 lub 



biopłyny, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 

28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

4) dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 

energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 

przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 

łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 

ustawy wymienionej w pkt 2 – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

15) w art. 45 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W przypadku wytworzonej energii elektrycznej z biopłynów, do wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 
1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spełnienie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc tej ustawy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

16) w art. 46 ust. 1 nadać brzmienie: 
 „1. W przypadku gdy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia nie zawiera danych, 

o których mowa w art. 45 ust. 2 lub 2a, Prezes URE niezwłocznie wzywa 
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

17) w art. 52: 
a) w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3;”, 

b) ust. 3–5 nadać brzmienie: 
„3. Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej 
na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 
obowiązku, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, 
4)  ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 

1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w 
art. 96 ust. 1, wyrażoną w procentach 



– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia 

wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie 

do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1. 

4. Prezes URE sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wraz z informacją, o której mowa w ust. 

5, i ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 31 

grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 

1.  

5. Informacja zawiera:  

1) nazwę i adres siedziby odbiorcy przemysłowego; 
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym 

mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o 
której mowa w art. 96 ust. 1 wyrażonej w procentach;  

4) wskazanie, czy dany odbiorca przemysłowy jest odbiorcą przemysłowym, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”, 

c) dodać ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego: 

1) którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona 
w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi 
kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 
1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 
1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 
2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 
2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 
2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832; 

2) dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii 
elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

18) art. 53 nadać brzmienie: 
„Art. 53. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w odniesieniu do odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 
ust. 3, i dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii 
elektrycznej wyniosła: 

1) nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 20 % - wykonywany jest w 
odniesieniu do 80 % ilości energii elektrycznej zakupionej przez 
odbiorcę przemysłowego na własny użytek w roku realizacji 
obowiązku;  

2) więcej niż 20 % i nie więcej niż 40 % – wykonywany jest w 
odniesieniu do 60 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny 
użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku; 



3) więcej niż 40 % – wykonywany jest w odniesieniu do 15 % ilości 
energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę 
przemysłowego w roku realizacji obowiązku. 

2. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym 
mowa w ust. 1, w art. 52 ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 6, rozumie się stosunek 
kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości 
dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat 
poprzedzających rok realizacji obowiązku. 

3. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w okresie 
krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 2, 
oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej 
działalności.  

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii 
elektrycznej, biorąc pod uwagę zasady rachunkowości stosowane przez 
odbiorcę przemysłowego oraz koszty energii elektrycznej ponoszone przez 
tego odbiorcę.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

19) art. 54 nadać brzmienie: 
„Art. 54. Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 

52 ust. 3, jest obowiązany w terminie do dnia 31 sierpnia roku 
następującego po roku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 
ust.1, przekazać Prezesowi URE: 

1) informację o: 
a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku 

realizacji obowiązku, 
b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1,  
c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 - w 

przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 
ust. 2 pkt 1; 

2) oświadczenie następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny oświadczam, że: 
1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 54 pkt. 1 ustawy z 

dnia……o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz…) są 
zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, 
o której mowa w pkt 1.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

20) art. 55 nadać brzmienie: 

„Art. 55. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie 
informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54, podał w tej 
informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 1a, nie 
spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z 
uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 1a, przez 



okres 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek, o którym 
mowa w art. 52 ust. 1.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

21) w art. 65 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Sprzedawcy zobowiązani powinni się rozliczać co miesiąc z umarzania świadectw 

pochodzenia. Sprzedawcom zobowiązanym nie wolno realizować opłaty zastępczej, 
dopóki nie zgłosili zakupu tych świadectw na TGE.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

22) w art. 71 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Do deklaracji o przystąpieniu do aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny dołącza oświadczenie następującej 
treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że: 
1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie 

będą wykorzystywane: 
a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

– instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii 
elektrycznej biopłyny, 

c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku 
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania 
biomasy,  

d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 
instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz 
rolniczy, 

e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o 
odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 



f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – 
w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 

2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 
energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 
przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 
łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 
ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 
energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

23) w art. 71 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W przypadku gdy łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz w 
dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego przekroczyła 2 Twh w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok kalendarzowy, w którym została ogłoszona 
aukcja, Prezes URE odmawia przyjęcia deklaracji o przystąpieniu do aukcji od 
wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytwarzanej w 
dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

24) art. 72 nadać brzmienie: 
„Art. 72. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 

października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z podziałem na instalacje, o 
których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1–18, w tym maksymalną ilość energii 
elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego 
źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej 
mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok, wytworzonej przez wytwórców: 

1) którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w 
art. 71 ust. 1, w: 
a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 
b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 

dniu wejścia w życie rozdziału 4, 
2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w: 

a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 
b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 

dniu wejścia w życie rozdziału 4 
– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku 
kalendarzowym, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, 
dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach 
odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w 
transporcie, bezpieczeństwo funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów 
międzynarodowych.”; 

– KP TR 
– odrzucić 



 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 24 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 25 i 26. 
 
25) art. 72 nadać brzmienie: 

„Art. 72. 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku 
określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej: 

1) przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, 
o której mowa w art. 71 ust. 1, w: 
a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 
b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 

dniu wejścia w życie rozdziału 4, 
2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w: 

a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 
b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 

dniu wejścia w życie rozdziału 4 
– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku 
kalendarzowym, mając na względzie politykę energetyczną państwa, 
dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach 
odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w 
transporcie, bezpieczeństwo funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów 
międzynarodowych. 

2. Po 3 latach od wejścia w życie rozdziału 4, w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1, Rada Ministrów może określić również maksymalną ilość 
energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach 
odnawialnego źródła energii o sprawności wytworzenia energii 
elektrycznej poniżej 4000 MWh/MW/rok na kolejny rok, o ile do tego 
czasu ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto, o którym mowa w 
art. 124 ust. 2 pkt 1 ustawy nie osiągnie poziomu [85%] celu określonego 
w krajowym planie działań, o którym mowa w art. 124 ust. 1.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 25 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 26. 

 
26) art. 72 nadać brzmienie: 

„Art. 72. 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku 
określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej: 

1) przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, 
o której mowa w art. 71 ust. 1, w: 
a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 
b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 

dniu wejścia w życie rozdziału 4, 
2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w: 

a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 



b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po 
dniu wejścia w życie rozdziału 4 

– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku 
kalendarzowym, mając na względzie politykę energetyczną państwa, 
dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach 
odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w 
transporcie, bezpieczeństwo funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów 
międzynarodowych. 

2. Po 3 latach od wejścia w życie rozdziału 4, w rozporządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1, Rada Ministrów może określić również maksymalną ilość 
energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach 
odnawialnego źródła energii o sprawności wytworzenia energii 
elektrycznej poniżej 4000 MWh/MW/rok na kolejny rok, o ile do tego 
czasu ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto, o którym mowa w 
art. 124 ust. 2 pkt 1 ustawy nie osiągnie poziomu [75%] celu określonego 
w krajowym planie działań, o którym mowa w art. 124 ust. 1.”; 

– KP SP 
– odrzucić 

27) w art. 73 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Przedmiotem aukcji jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, o której mowa w ust. 3, z uwzględnieniem art. 74, pod warunkiem że: 
1) do jej wytworzenia nie wykorzystano: 

a) drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku: 
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 

instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

– instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
b) drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii 
elektrycznej biopłyny, 

c) paliw kopalnych lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku 
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania 
biomasy,  

d) biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 
instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz 
rolniczy, 



e) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 – w przypadku 
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

f) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 4 – w przypadku 
wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g) biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 

2) dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 
energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 
przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 
łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 
ustawy wymienionej w pkt 2 – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 
energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

28) w art. 73 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Aukcje przeprowadza się oddzielnie na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1) nie większej niż 1 MW, w tym oddzielnie dla poszczególnych instalacji 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1, 3–10, 11, 

13, 15 i 16 oraz; 

 
2) większej niż 1 MW, w tym oddzielnie dla poszczególnych instalacji 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 2–10, 12, 14, 

15, 17 i 18.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 28 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 29. 
 

29) w art. 73 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Aukcje, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się oddzielnie na wytwarzanie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1) do 300 kW 

2) od 300 kW do 1 MW oraz 

3) powyżej 1 MW 

z uwzględnieniem technologii wytwarzania określonych w art. 77 ust. 3 pkt 4.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
30) w art. 75 w ust. 4 pkt 4 nadać brzmienie: 



„4) w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny – oświadczenie wytwórcy lub osoby 
upoważnionej do jego reprezentowania, o następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że: 

1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

nie będą wykorzystywane: 

a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 

instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

– instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii 
elektrycznej biopłyny, 

c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku 
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania 
biomasy,  

d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 
instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz 
rolniczy, 

e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o 
odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 

f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – 
w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 

2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 

energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 

przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 

łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 

ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 



energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

31) w art. 78 ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej wyłania się w trybie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.).”; 

– KP PO 
– przyjąć 

32) w art. 79 w ust. 3 pkt 9 nadać brzmienie: 
9) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72, oświadczenie o następującej 

treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że: 

1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

nie będą wykorzystywane: 

a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 
– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 

instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 
instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 
biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

– instalacji termicznego przekształcania odpadów, 
b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 
układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii 
elektrycznej biopłyny, 

c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku 
instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania 
biomasy,  

d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także 
instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 
wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz 
rolniczy, 

e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o 
odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 



f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – 
w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, 
określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 

2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw 

energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 

przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w 

łącznej masie biomasy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 

ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e – w przypadku instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.”; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

3) łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2–4 

ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, dla wytwórcy energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, otrzymanej przed dniem 

złożenia tego oświadczenia, przeliczona na cenę jednostkową tej energii po 

uwzględnieniu planowanej ilości wytworzonej energii elektrycznej w tej 

instalacji odnawialnego źródła energii przekazanej w ofercie wytwórcy i okresu 

15 lat udzielanej pomocy wynosi … złotych za 1 MWh; 

4) proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy 

wymienionej w pkt 1 lit. e, powiększona o jednostkową pomoc publiczną w 

wysokości wymienionej w pkt 3 oświadczenia, nie przekroczy ceny 

referencyjnej, o której mowa w art. 77 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, 

obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę.”; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

33) w art. 79 dodać ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Oferty dotyczące instalacji przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, złożone 

w ramach jednej aukcji ogłoszonej dla instalacji wytwarzających energię elektryczną 
o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW, podlegają odrzuceniu, jeśli suma łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej takich instalacji, niezależnie od stosunków 
własnościowych oraz mocy zainstalowanej każdej z takich instalacji, zgłoszonych w 
ofertach w ramach takiej aukcji, przekracza 1 MW.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

34) w art. 80: 



a) po ust. 3 dodać ust. 3a–3e w brzmieniu: 
„3a. W przypadku gdy w aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

złożone oferty nie pokryły maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej 

jaka może zostać sprzedana w tej aukcji o co najmniej 10%, Prezes URE ogłasza 

sprzedaż tej energii elektrycznej w aukcji uzupełniającej. 

3b. W aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, może wziąć udział 

wytwórca, o którym mowa w art. 72 pkt 1, który wytwarza energię elektryczną 

w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 1 MW, ale o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nie większej niż 2 MW i stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej 

elektrycznej większym niż 4000 MWh/MW/rok. 

3c. Ceną referencyjną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

obowiązującą w aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, jest średnia 

ważona ofert złożonych przez wytwórców, którzy wytwarzają energię 

elektryczną w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, którzy wygrali aukcję, o 

której mowa w ust. 1, wyrażona w złotych z dokładnością do jednego grosza za 

1 MWh i obliczona według wzoru: 

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢 = �
𝐶𝑖 ∙ 𝐼𝐼𝑖
𝐼𝐼

𝑛

𝑖=1

, 

gdzie poszczególne pojęcia oznaczają: 

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢 – cena referencyjna obowiązująca w aukcji uzupełniającej, wyrażona w 

złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, 

𝑛 – liczba ofert złożonych w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

która została przeprowadzona i rozstrzygnięta bezpośrednio przed aukcją 

uzupełniającą, dla której wylicza się cenę referencyjną, 

𝐶𝑖 – cena sprzedaży energii elektrycznej zaoferowana przez i-tego uczestnika 

aukcji, który wygrał aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, która została 

przeprowadzona i rozstrzygnięta bezpośrednio przed aukcją uzupełniającą, dla 



której wylicza się cenę referencyjną, wyrażona w złotych z dokładnością do 

jednego grosza za 1 MWh, 

𝐼𝐼𝑖 – ilość energii elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana przez i-tego 

uczestnika aukcji, który wygrał aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

która została przeprowadzona i rozstrzygnięta bezpośrednio przed aukcją 

uzupełniającą, dla której wylicza się cenę referencyjną, 

𝐼𝐼 – łączna ilość energii elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana przez 

wszystkich uczestników aukcji, którzy wygrali aukcję na wytwarzanie energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW, która została przeprowadzona i rozstrzygnięta bezpośrednio 

przed aukcją uzupełniającą, dla której wylicza się cenę referencyjną, 𝐼𝐼 =

∑ 𝐼𝐼𝑖𝑛
𝑖=1 . 

3d. Do ogłaszania, organizacji, przeprowadzania i rozstrzygania aukcji 

uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, przepisy art. 71, art. 73 ust. 2, art. 74, 

art. 78, art. 79 i art. 80 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3e. W przypadku, gdy pozostała do sprzedaży w aukcji uzupełniającej, o której 

mowa w ust. 3a, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii jest mniejsza od ilości i wartości zawartej w ofercie 

następnego według kolejności uczestnika aukcji, przypadająca na tego 

uczestnika ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej aukcji.”, 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 
4. W przypadku gdy aukcję wygra uczestnik aukcji: 

1) który złożył deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 
ust. 1 albo  

2) o którym mowa w art. 80 ust. 3b, 
– przepisów art. 41–69 nie stosuje się od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 

pkt 8 lit. b.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

35) w art. 83 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72, w ilości nie 
mniejszej niż 85% ilości określonej przez niego w ofercie, następuje: 



1) w równych okresach trzyletnich – w przypadkach gdy wsparcie przysługuje dla 

energii elektrycznej wytworzonej przez danego wytwórcę przez okres 3 lat lub 

przez wielokrotność tej liczby, nie dłużej jednak niż przez 15 lat; 

2) za cały okres, w jakim przysługuje wsparcie – w przypadkach gdy wsparcie 

przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej przez danego wytwórcę przez 

okres krótszy niż 3 lata.”; 

– KP PSL  
– przyjąć 

 
Uwaga: poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawką nr 51. 

 
 

36) w art. 92 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy – Prawo 

energetyczne w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW uwzględnia się w kalkulacji cen 
ustalanych w taryfach przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, że 
każda jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo 
energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążona tymi 
kosztami.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

37) w art. 96 po ust.1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który 

złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla którego wartość 
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 
ust. 2, wyniosła:  

1) nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 20 % – jest 80 %, 

2) więcej niż 20 % i nie więcej niż 40 % – jest 60 %,  

3) więcej niż 40 % – jest 15 % 

–  ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym 
okresie rozliczeniowym.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

38) w art. 97 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Opłatę z tytułu świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 

związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym 
systemie elektroenergetycznym oblicza się jako iloczyn stawki opłaty OZE, o której 
mowa w art. 98 ust. 1, oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez 
odbiorcę końcowego, z uwzględnieniem art. 96 ust. 1a.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

39) w art. 98 w ust. 1 oznaczeniu symbolu „Qi-1” nadać brzmienie: 



„Qi-1 – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych 
w krajowym systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia 
opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 i 1a, w okresie 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym jest kalkulowana 
stawka opłaty OZE na kolejny rok kalendarzowy,”; 

– KP PO 
– przyjąć 

40) po art. 113 dodać art. 113a w brzmieniu: 
„Art. 113a. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w 

art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) w odniesieniu do Operatora Rozliczeń Energii 
Odnawialnej S.A. wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

41) art. 115 nadać brzmienie: 
„Art. 115. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci 

ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą 
odbiorcom końcowym dokonuje zakupu oferowanego mu ciepła 
wytworzonego w przyłączonych do tej sieci instalacjach:  

1) termicznego przekształcania odpadów,  
2) odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego 

przekształcania odpadów, wytworzonego z odnawialnych źródeł 
energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania 
wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe wytworzone w 
wysokosprawnej kogeneracji  

– w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców końcowych tego 
przedsiębiorstwa, przyłączonych do tej sieci.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w 
przypadku, gdy oferowane do sprzedaży ciepło, o którym mowa w ust. 1, 
zakupiono w ilości, w jakiej je oferowano, lub w ilości równej 
zapotrzebowaniu odbiorców końcowych przedsiębiorstwa energetycznego 
realizującego ten obowiązek i przyłączonych do sieci ciepłowniczej, do 
której jest przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, 
proporcjonalnie do udziału mocy osiągalnej cieplnej tej instalacji w 
całkowitej mocy zamówionej przez odbiorców, z uwzględnieniem 
charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłania ciepła wytworzonego 
w tej instalacji.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje w przypadku, gdy są 
spełnione łącznie następujące warunki:  

1) istnieją techniczne warunki przesyłania, dystrybucji i odbioru ciepła, o 
którym mowa w ust. 1;  

2) ciepło, o którym mowa w ust. 1, zostanie zakupione po cenie nie 
wyższej niż średnia cena ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej 
sieci źródłach ciepła w poprzednim roku kalendarzowym, 
powiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym określony w 
komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;  

3) koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu cen ciepła lub 
stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym w danym 



roku o więcej niż wartość wskaźnika, o którym mowa w pkt 2, w 
poprzednim roku kalendarzowym;  

4) zgodnie z informacją określoną na podstawie ust. 13, w sieci 
ciepłowniczej, do której miałoby zostać dostarczone ciepło, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, mniej niż 50% ciepła w skali roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oferty stanowi ciepło 
wytworzone z odnawialnych źródeł energii, z instalacji termicznego 
przekształcania odpadów, lub ciepło odpadowe z instalacji 
przemysłowych; 

5) oferowane ciepło, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie 
wytworzone w całości z odnawialnych źródeł energii, a w przypadku, 
gdy zostanie wytworzone w jednostce wytwórczej, w której są spalane 
biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi 
paliwami, zaoferowana będzie jedynie część wytworzonego ciepła, 
odpowiadająca udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, 
biogazu lub biogazu rolniczego w energii chemicznej paliwa 
zużywanego do wytworzenia ciepła, obliczona w sposób określony w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 61.  

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, badając wzrost 
cen i stawek opłat, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wynikający z zakupu 
takiego ciepła, uwzględnia ceny oferowanego ciepła, o którym mowa w 
ust. 1, oraz koszty związane z koniecznością utrzymywania zdolności 
urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w ciepło w sposób 
ciągły, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. 

5. Ciepło, o którym mowa w ust. 1, oferuje się w ilości wyrażonej w GJ dla 
danego roku kalendarzowego. Do oferty sprzedaży ciepła, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, wytwórca ciepła dołącza oświadczenie o następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w ofercie są kompletne i 
zgodne z prawdą oraz że sprzedawane ciepło zostanie wytworzone w 
całości z odnawialnych źródeł energii, a w przypadku, gdy będzie 
wytwarzane w jednostce wytwórczej, w której są spalane biomasa, 
biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, 
sprzedażą objęta zostanie wyłącznie część wytwarzanego ciepła 
odpowiadająca udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu 
lub biogazu rolniczego w energii chemicznej paliwa zużywanego do 
wytwarzania ciepła.”; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.  

6. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości ciepła, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, dostarczonej do sieci przez wytwórcę, którego oferta została 
przyjęta, przyjmuje się:  

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania ciepła z 
odnawialnych źródeł energii,  

2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania 
ilości wytwarzanego ciepła w instalacjach odnawialnego źródła 
energii wykorzystujących, w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej, nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 23, oraz 
inne paliwa,  

3) miejsce dokonywania pomiarów ilości ciepła wytworzonego w 
instalacjach odnawialnego źródła energii  

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61.  



7. W zakresie kontroli wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, 
przepisy art. 84–88, art. 90 oraz art. 91 stosuje się odpowiednio.  

8. W przypadku gdy oświadczenie wytwórcy, o którym mowa w ust. 5, okaże 
się niezgodne z prawdą, niedopuszczalne jest złożenie oferty sprzedaży 
ciepła wytworzonego przez tego wytwórcę, o której mowa w ust. 1, w 
obszarze sieci ciepłowniczej, w której ta niezgodność wystąpiła, przez 
okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ta 
niezgodność wystąpiła.  

9. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo energetyczne 
wytwarza ciepło w instalacjach, o których mowa w ust. 1, a oferowana 
przez te przedsiębiorstwa łączna ilość ciepła z tych instalacji jest większa 
niż zapotrzebowanie na ciepło odbiorców końcowych przedsiębiorstwa, o 
którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo to dokonuje zakupu oferowanego 
ciepła od wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających to ciepło w ilości 
proporcjonalnej do udziału mocy oferowanej z każdej z tych instalacji w 
łącznej oferowanej mocy tych instalacji.  

10. W przypadku gdy ciepło wytworzone w instalacjach, o których mowa w 
ust. 1, jest dostarczane do więcej niż jednego przedsiębiorstwa 
energetycznego, o którym mowa w ust. 1, każde z tych przedsiębiorstw 
dokonuje zakupu oferowanego ciepła w ilości proporcjonalnej do udziału 
mocy zamówionej przez odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa 
przyłączonych do tej sieci ciepłowniczej w łącznej mocy zamówionej 
przez odbiorców końcowych wszystkich tych przedsiębiorstw, z 
uwzględnieniem charakterystyki odbioru ciepła z tej sieci oraz możliwości 
przesyłania ciepła wytworzonego w tych instalacjach.  

11. Za koszty uzasadnione ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, uwzględniane w taryfach, uznaje się koszty zakupu 
ciepła, które nie spowodują w danym roku wzrostu cen lub stawek opłat za 
ciepło dostarczane odbiorcom przez przedsiębiorstwo energetyczne, na 
które składają się w szczególności ceny za zamówioną moc cieplną, ceny 
ciepła, ceny nośnika ciepła, a także stawki opłat stałych i zmiennych za 
usługi przesyłowe, o więcej niż wartość średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.  

12. Koszty zakupu ciepła ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w kalkulacji cen lub stawek opłat 
za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym lub stawek opłat za usługi 
przesyłowe ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych 
realizujących ten obowiązek, przyjmując, że każda jednostka ciepła 
sprzedawanego przez dane przedsiębiorstwo energetyczne wszystkim 
odbiorcom przyłączonym do sieci ciepłowniczej, do której jest 
przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, jest w tej samej 
wysokości obciążona tymi kosztami.  

13. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
dystrybucją ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia roku kalendarzowego, publikuje na swojej stronie 
internetowej informację dotyczącą procentowego udziału ciepła 
wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji 
termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w 
poprzednim roku kalendarzowym.  

14. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego 
do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, 
ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła 



odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła 
dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, oznaczony 
symbolem UDH, wyznacza się według wzoru: 

 

𝑈𝐷𝐷 =  
∑ 𝑄𝑖,𝑂𝑂𝑂𝑛
𝑖=1  +  ∑ 𝑄𝑖,𝑖𝑖𝑢𝑖𝑛

𝑖=1  +  ∑ 𝑄𝑖,𝑖𝑜𝑢𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖,𝑜𝑑𝑑𝑛
𝑖=1

 ∗ 100% 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
 
𝑄𝑄,𝑂𝑂𝑂 – ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii dostarczoną w ciągu 
roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, do której nie wlicza się 
ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, wyrażoną w GJ,  
𝑄𝑄, 𝑄𝑖𝑖𝑖 – ilość ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów 
dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, 
wyrażoną w GJ,  
𝑄𝑄, 𝑖𝑜𝑖 – ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 
dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, 
wyrażoną w GJ,  
𝑄𝑄, 𝑜𝑑𝑑 – ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej 
sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej 
sieci, wyrażoną w GJ,  
𝑛 – liczbę źródeł ciepła dostarczających do danej sieci ciepłowniczej 
odpowiednio ciepło z odnawialnych źródeł energii, ciepło z instalacji 
termicznego przekształcania odpadów lub ciepło odpadowe z instalacji 
przemysłowych.  

15. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do ciepła, o którym mowa w 
ust. 1, które jest wytwarzane przez przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub 
wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym 
przyłączonym do tej sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa 
w ust. 1, wykorzystuje takie ciepło dla potrzeb jego sprzedaży do 
odbiorców końcowych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

42) po art. 115 dodać art. 115a w brzmieniu: 
„115a. 1. W przypadku ciepła wytworzonego z biopłynów, przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w art. 115 ust. 1, jest obowiązane do zakupu 
tego ciepła pod warunkiem, że biopłyny wykorzystane do jego 
wytworzenia spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których 
mowa w art. 28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

2. Podmiot oferujący ciepło wytworzone z biopłynów przedsiębiorstwu 
energetycznemu, o którym mowa w art. 115 ust. 1, potwierdza spełnienie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w: 

1) art. 28b-28bc ustawy wymienionej w ust. 1 – dokumentami 
określonymi w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt. 1 tej ustawy ; 

2) art. 28bd ustawy wymienionej w ust. 1 – poprzez oświadczenie o 
następującej treści: „Oświadczam, że biopłyny wykorzystane do 
wytworzenia ciepła spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki 



rolnej, o którym mowa w art. 28bd ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych.”. 

3. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których 
mowa w art. 28b – 28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się przez 
system bilansu masy, o którym mowa w art. 127a ust. 5.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

43) art. 116 nadać brzmienie: 
„Art. 116. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego 

działania, odbiera biogaz lub biogaz rolniczy spełniający parametry 
jakościowe dla paliw gazowych wprowadzanych do sieci, określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
energetyczne, wytwarzanego w instalacji odnawialnego źródła energii 
przyłączonej bezpośrednio do sieci tego operatora.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

44) w art. 124 w ust. 2: 
a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto;”, 

b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

transporcie;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
45) w art. 125 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację krajowych celów 
wskazanych w art. 124 ust. 2 pkt 1 i 1a, w szczególności na podstawie danych 
przekazanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wyników badań 
statystycznych prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki 
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
46) po art. 127 dodać art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. 1. Energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na 
poczet realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 124 ust. 2 pkt 1, 
wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii 
spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-
28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

2. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, 
o których mowa w art. 28b-28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się 
na podstawie dokumentów określonych w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 
pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1. 



3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 
biopłynów, pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy 
Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o 
przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem, że biopłyny 
wykorzystane do wytworzenia tej energii objęte wsparciem, spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bd 
ustawy wymienionej w ust. 1. 

4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których 
mowa w art. 28b – 28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się przez 
system bilansu masy. 

5. W przypadku wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów, wytwórca, o 
którym mowa w art. 45 ust. 1, jest obowiązany wdrożyć system bilansu 
masy, który: 

1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biopłynów o różnym stopniu 
zrównoważenia; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, pozwala określić stopień 
zrównoważenia oraz wielkość poszczególnych partii biomasy albo 
biopłynów; 

3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biopłynów 
wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień 
zrównoważenia i jest równa sumie wszystkich partii biomasy albo 
biopłynów wprowadzonych do tej mieszanki. 

6. W sprawach dotyczących weryfikacji spełnienia przez biopłyny kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b – 28bd ustawy 
wymienionej w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą , 
stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

47) w art. 128 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Informacje wskazane w ust. 3 Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w terminie 14 dni od zakończenia każdego miesiąca 
kalendarzowego.”; 

– KP PSL  
– KP SP  

– odrzucić 
48) po art. 128 dodać art. 128a–128c w brzmieniu: 

„Art. 128a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do 
udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze 
stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i 
elektrycznych, wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej. 

Art. 128b. Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu 
terytorialnego opracowuje programy informacyjne, doradcze lub 
szkoleniowe informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii z 
odnawialnych źródeł energii. 

Art. 128c. Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji 
i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji 



odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz 
systemów grzewczych i chłodniczych.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
49) w art. 151 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których mowa w 
art. 150 ust. 1, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
50) w art. 155 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Transfer statystyczny nie ma wpływu na osiągnięcie krajowego celu, o którym mowa 
w art. 124 ust. 2 pkt 1.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
51) w art. 160 pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości większej lub równej 85% 
ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach 
rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2;”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

 
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 35 i 51 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 52. 

 
 

52) w art. 160 pkt 15 nadać brzmienie: 
„15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości określonej w ofercie 

wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 
ust. 2, z wyjątkiem sytuacji gdy do niewytworzenia energii, o której mowa w art. 72 
doszło z przyczyn niezależnych od wytwórcy w instalacji odnawialnego źródła 
energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię,”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

53) po art. 164 dodać art. 164a w brzmieniu: 
„Art. 164a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary w przypadku, gdy 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, 
wykonało w niepełnym zakresie obowiązek określony w art. 52 ust. 1, 
przyjmując do określenia podstawy wysokości tego obowiązku 
oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, zawierające nieprawdziwe 
lub wprowadzające w błąd dane.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

54) w art. 170 : 
a) w pkt 1: 



– lit. d nadać brzmienie:  

„d) uchyla się pkt 20d – 20g,”, 
– skreślić lit. e, 

b)  w pkt 5:  
– w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii 
elektrycznej oraz złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3;”, 

– w ust. 2 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w 
pkt 1, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w 
odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową 
lub rynkiem, o których mowa w pkt 3, będących przedmiotem rozliczeń 
prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę 
rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 
48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi;”, 

– ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa Prezesowi 
Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie 
mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust.1, w 
terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji 
obowiązku.”, 

– skreślić ust. 4, 6 i 7, 

– ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie do 
dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, 
przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki: 

1) informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w 
ust.1, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w 
roku realizacji obowiązku; 

2) oświadczenie następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w informacji, o której 
mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne są zgodne z prawdą.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”, 

– ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego którego 
przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi 
kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 



1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 
1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 
2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 
2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 
2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

55) w art. 170 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu: 
„7a) po art. 9e dodaje się art. 9e1 w brzmieniu: 

Art. 9e1. Do wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3, należy dołączyć oświadczenie 
następującej treści: 
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny oświadczam, że: 

1) do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej w 
odnawialnym źródle energii nie wykorzystywano: 
a) ziaren zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w 

zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 
zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji 
publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.), 
które podlegają zakupowi interwencyjnemu, zwanych dalej 
„zbożami pełnowartościowymi”, z wyłączeniem wykorzystania 
zbóż pełnowartościowych w odnawialnych źródłach energii 
wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskiwaną 
z biogazu rolniczego, 

b) innych paliw niż biomasa, biopłyny, biogaz, biogaz rolniczy oraz 
biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości 
opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w 
danym rodzaju biomasy, 

c) drewna pełnowartościowego w rozumieniu przepisów wydanych 
na postawie art. 9a ust. 9 – w przypadku jednostki wytwórczej w 
odniesieniu do której do energii ze źródeł odnawialnych nie 
zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna 
pełnowartościowego, na zasadach określonych w tych przepisach;  

2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego 
wykorzystano wyłącznie surowce i produkty, o których mowa w art. 3 
pkt 20a, 

3) do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano 
wyłącznie biomasę, 

4) biopłyny wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej, spełniają 
kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b–28bd ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

5) udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu 
przetwarzającego jej produkty oraz ziaren zbóż innych niż zboża 
pełnowartościowe, a także części pozostałych odpadów, które ulegają 
biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji 
leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej 



masie biomasy w ilości określonej we wniosku, o którym mowa w art. 
9e ust. 3, dostarczonej do procesu spalania, na zasadach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9.”; klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
56) w art. 170 pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) uchyla się art. 9o–9s1;”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

57) art. 176 nadać brzmienie: 
„Art. 176. Od dnia wejścia w życie rozdziału 4 stawka netto opłaty, o której mowa w 

art. 95 ust. 1, wynosi 2,51 złotych za 1 MWh i obowiązuje do końca roku 
kalendarzowego, w którym rozdział 4 wszedł w życie.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

58) w art. 177 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. W sprawach związanych z wydaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 

wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, stosuje się przepisy 
dotychczasowe oraz art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 170 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

59) po art. 180 dodać art. 180a w brzmieniu: 
„Art. 180a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie co kwartał ogłaszał średnie 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 
poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego kwartału 2015 roku, w 
terminie 30 dni od zakończenia kwartału.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

60) dodać art. 187a w brzmieniu: 
„Art. 187a. 1. Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, po raz pierwszy w terminie 
do dnia 30 listopada 2015 r.  

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz wraz z informacją, o 
których mowa w art. 52 ust. 4 i 5, i ogłasza je w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki po raz pierwszy w terminie do 
dnia 31 grudnia 2015 r.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
61) po art. 198 dodać art. 198a w brzmieniu: 

„Art. 198a. 1. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, o której mowa 
w art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1, wytworzonej odpowiednio w 
mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż 



mikroinstalacja, w której energia elektryczna została wytworzona po raz 
pierwszy po dniu wejścia w życie art. 170 pkt 5, ale przed dniem 1 lipca 
2016 roku, przysługuje świadectwo pochodzenia tej energii na warunkach 
określonych w Ustawie. 

2. Do energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych 
źródeł energii, których mowa w ust. 1, zastosowanie mają postanowienia 
art. 42 i następnych Ustawy w zakresie obowiązku zakupu takiej energii 
przez sprzedawcę zobowiązanego. 

3. Postanowienia art. 71 stosuje się do także do wytwórcy, o którym mowa w 
ust. 1.”; 

– KP SLD 
– KP TR 
– KP SP 

– odrzucić 
 
 

62) po art. 205 dodać art. 205a w brzmieniu: 
„Art. 205a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów art. 106–114, dokonuje czynności prawnych 
oraz faktycznych zmierzających do: 

1) zawiązania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w tym 
podpisania statutu tej spółki; 

2) wniesienia przez akcjonariusza wkładów na pokrycie całego kapitału 
zakładowego Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., z 
uwzględnieniem art. 309 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych; 

3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej Operatora Rozliczeń Energii 
Odnawialnej S.A. 

2. Finansowanie działań, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach 
limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie 
Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., o którym mowa w art. 208 
ust. 1.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
63) po art. 208 dodać art. 208a w brzmieniu: 

„Art. 208a. Przepis art. 170 pkt 7a traci moc z dniem 31 grudnia 2015 r.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

64) art. 209 nadać brzmienie: 
„Art. 209. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 
1) rozdziału 4, z wyjątkiem: 

a) art. 75, art. 76, oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z 
dniem 1 kwietnia 2015 r., 

b) art. 106–114, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 
r., 



2) art. 127a,  
3) art. 169, 
4) art. 170 pkt 5, 7, 8–9, 10 w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w 

zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim 
odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, z wyjątkiem pkt 7a, 
który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

5) art. 173 pkt 1 lit. a 
– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 
 

 
 
Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. 
                                                                                   Przewodniczący Komisji 
                       i Sprawozdawca 
 
 
                                                                                                /-/Andrzej Czerwiński 
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	Odrzucić projekt ustawy w całości;
	– KP PiS
	1) w art. 1 skreślić ust. 2;
	– KP PO
	2) w art. 2 w pkt 13 dodać część wspólną w brzmieniu:
	„– przy czym dla celów korzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w rozdziale 4 ustawy, za wyodrębniony zespół urządzeń, o którym mowa w lit. a powyżej, uznawan...

	– KP TR
	3) w art. 2 skreślić pkt 22;
	– KP PO
	– przyjąć
	Uwaga: poprawki nr 3, 17–20, 37–39, 53, 54 i 60 należy głosować łącznie.
	4) tytułowi rozdziału 2 nadać brzmienie:
	„Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów”;

	– KP PO
	5) w art. 5 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
	1)  zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
	2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji;
	3) ilości:
	a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
	b)  energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergety...
	– w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;

	4) dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.”;


	– KP PO
	6) w art. 20 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Wytwórcy, o których mowa w ust. 1, informują odpowiednio operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została przyłączona mikroinstalacja albo instalacja odnawialnego źró...
	1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
	2) zmianie rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
	3) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo wytwarzania biogazu rolniczego – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo wytwarzania bio...
	4) ilości:
	a) wytworzonej przez nich energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo wytworzonego biogazu rolniczego,
	b) energii elektrycznej sprzedanej przez nich sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej ...
	c) biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej – w przypadku wytwórców biogazu rolniczego

	– w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału;
	5) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia.”;


	– KP PO
	7) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) wykazu odpowiednio wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo wytwórców biogazu rolniczego”;

	– KP PO
	8) w art. 39 w ust. 2 skreślić pkt 2;
	– KP SLD
	9) w art. 41 po ust. 9a dodać ust. 9b–9k w brzmieniu:
	„9b. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii, o którym mowa w art. 4 ust. 1, z mikroinstalacji o mocy do 3 kW po określonej stałej cenie jednost...
	1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
	2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;
	3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

	9c. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 9b, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym samym...
	9d. Ceny zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, o których mowa w ust. 9b obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ceny zakupu rozporządzeniem m...
	9e. W przypadku gdy moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub ze względu na tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, minister właśc...
	9f. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii, o który mowa w art. 4 ust. 1 i art. 19 ust. 1 z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW i nie przekracz...
	1) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh;
	2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;
	3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;
	4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;
	5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;
	6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

	9g. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 9f, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym samym...
	9h. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 3 kW i nie przekraczającej 10 kW, o których mowa w ust. 9f obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub ...
	9i. W przypadku gdy moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub ze względu na tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, minister właśc...
	9j. Koszty zakupu energii ze źródeł wymienionych w p. 9b i 9f rozliczane są na zasadach określonych art. 95.
	9k. Cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 8 i 9, nie dotyczy mikroinstalacji, o których mowa w ust. 9b–9j.”;

	– KP PSL
	10) w art. 42 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Warunkiem zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest zaoferowanie sprzedaży całej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ene...

	– KP PO
	11) w art. 44 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, w której:
	1) wykorzystano drewno pełnowartościowe oraz zboża pełnowartościowe w przypadku:
	a) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	b) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	c) instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	d) instalacji termicznego przekształcania odpadów;

	2) wykorzystano drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny;
	3) wykorzystano paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy;
	4) wykorzystano biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającą substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliw...
	5) wykorzystywano substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego;
	6) wykorzystywano, w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów:
	a) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4,
	b) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

	7) nie dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w...


	– KP PO
	12) w art. 44 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. W przypadku gdy energia elektryczna została wytworzona z biopłynów w instalacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spe...

	– KP PO
	13) w art. 44 ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wykorzystujący do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy w instalacji spalania wielopaliwowego, w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowe...
	1) ilość energii elektrycznej wytworzoną w latach 2011–2013 przez tego wytwórcę przy wykorzystaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w tej instalacji,
	2) ilość energii elektrycznej wytworzoną przez tego wytwórcę przy wykorzystaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w okresie wykonywania działalności gospodarczej w tej instalacji, nie dłuższym niż 3 lata – w przypadku gdy wytwórca roz...

	– potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia.”;

	– KP PO
	14) w art. 45 w ust. 2 pkt 7 nadać brzmienie:
	„7) oświadczenie następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie wykorzystywano:
	a) drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	– instalacji termicznego przekształcania odpadów,

	b) drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
	c) paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	d) biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, dedy...

	2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o odnawialnych źródłach energii;
	3) do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w pkt 2 lub biopłyny, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b-28bd ustawy o biokomponen...
	4) dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w prz...


	– KP PO
	15) w art. 45 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. W przypadku wytworzonej energii elektrycznej z biopłynów, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spełnienie kryt...

	– KP PO
	16) w art. 46 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. W przypadku gdy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia nie zawiera danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lub 2a, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie ...

	– KP PO
	17) w art. 52:
	a) w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3;”,

	b) ust. 3–5 nadać brzmienie:
	„3. Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:
	1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6,
	2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
	3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
	4)  ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, wyrażoną w procentach

	– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
	4. Prezes URE sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wraz z informacją, o której mowa w ust. 5, i ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzając...
	5. Informacja zawiera:
	1) nazwę i adres siedziby odbiorcy przemysłowego;
	2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
	3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 wyrażonej w procentach;
	4) wskazanie, czy dany odbiorca przemysłowy jest odbiorcą przemysłowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.”,


	c) dodać ust. 6 w brzmieniu:
	„6. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:
	1) którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1...
	2) dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.”;



	– KP PO
	18) art. 53 nadać brzmienie:
	„Art. 53. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła:
	1) nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 20 % - wykonywany jest w odniesieniu do 80 % ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
	2) więcej niż 20 % i nie więcej niż 40 % – wykonywany jest w odniesieniu do 60 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku;
	3) więcej niż 40 % – wykonywany jest w odniesieniu do 15 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku.
	2. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, w art. 52 ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 6, rozumie się stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako śre...
	3. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej działalności.
	4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, biorąc pod uwagę zasady rachunkowości stosowane przez odbiorcę przemysłowego oraz koszty energii ele...


	– KP PO
	19) art. 54 nadać brzmienie:
	„Art. 54. Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, jest obowiązany w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust.1, przekazać Prezesowi URE:
	1) informację o:
	a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku,
	b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1,
	c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 - w przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1;

	2) oświadczenie następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 54 pkt. 1 ustawy z dnia……o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz…) są zgodne z prawdą;
	2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;



	– KP PO
	„Art. 55. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54, podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 5...

	– KP PO
	21) w art. 65 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Sprzedawcy zobowiązani powinni się rozliczać co miesiąc z umarzania świadectw pochodzenia. Sprzedawcom zobowiązanym nie wolno realizować opłaty zastępczej, dopóki nie zgłosili zakupu tych świadectw na TGE.”;

	– KP SLD
	22) w art. 71 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Do deklaracji o przystąpieniu do aukcji wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny dołącza oświadczenie następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą wykorzystywane:
	a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku:
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	– instalacji termicznego przekształcania odpadów,

	b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
	c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, dedyko...
	e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
	f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów,
	g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
	2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w p...


	– KP PO
	23) w art. 71 dodać ust. 4 w brzmieniu:
	„4. W przypadku gdy łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz w dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego przekroczyła 2 Twh w roku kalendarzowym poprzed...

	– KP TR
	24) art. 72 nadać brzmienie:
	„Art. 72. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z podziałem na instalacje, o których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1...
	1) którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1, w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4,
	2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4
	– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w t...


	– KP TR
	– odrzucić

	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 24 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 25 i 26.
	25) art. 72 nadać brzmienie:
	„Art. 72. 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej:
	1) przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1, w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4,
	2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4
	– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, mając na względzie politykę energetyczną państwa, dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w...
	2. Po 3 latach od wejścia w życie rozdziału 4, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może określić również maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o sprawności w...


	– KP TR
	– odrzucić

	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 25 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 26.
	26) art. 72 nadać brzmienie:
	„Art. 72. 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 października każdego roku określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej:
	1) przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1, w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4,
	2)  po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w:
	a) instalacjach odnawialnego źródła energii,
	b) instalacjach odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4
	– która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, mając na względzie politykę energetyczną państwa, dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w...
	2. Po 3 latach od wejścia w życie rozdziału 4, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może określić również maksymalną ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o sprawności w...


	– KP SP
	– odrzucić

	27) w art. 73 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Przedmiotem aukcji jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 3, z uwzględnieniem art. 74, pod warunkiem że:
	1) do jej wytworzenia nie wykorzystano:
	a) drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku:
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	– instalacji termicznego przekształcania odpadów,

	b) drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
	c) paliw kopalnych lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	d) biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, dedy...
	e) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
	f) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 4 – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów,
	g) biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
	2) dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w prz...



	– KP PO
	28) w art. 73 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Aukcje przeprowadza się oddzielnie na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
	1) nie większej niż 1 MW, w tym oddzielnie dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 1, 3–10, 11, 13, 15 i 16 oraz;
	2) większej niż 1 MW, w tym oddzielnie dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 4 pkt 2–10, 12, 14, 15, 17 i 18.”;


	– KP TR
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 28 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 29.
	29) w art. 73 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Aukcje, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się oddzielnie na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
	1) do 300 kW
	2) od 300 kW do 1 MW oraz
	3) powyżej 1 MW
	z uwzględnieniem technologii wytwarzania określonych w art. 77 ust. 3 pkt 4.”;


	– KP SLD
	30) w art. 75 w ust. 4 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny – oświadczenie wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, o następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą wykorzystywane:
	a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku:
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	– instalacji termicznego przekształcania odpadów,

	b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
	c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, dedyko...
	e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
	f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów,
	g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

	2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w p...


	– KP PO
	31) w art. 78 ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej wyłania się w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).”;

	– KP PO
	32) w art. 79 w ust. 3 pkt 9 nadać brzmienie:
	9) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72, oświadczenie o następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą wykorzystywane:
	a) drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku:
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
	– instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	– instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
	– instalacji termicznego przekształcania odpadów,

	b) drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny,
	c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
	d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierająca substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy – w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, dedyko...
	e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia ... o odnawialnych źródłach energii – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
	f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e – w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów,
	g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

	2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w p...
	3) łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2–4 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy wym...
	4) proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, powiększona o jednostkową pomoc publiczną w wysokości wymienionej w pkt 3 oświ...


	– KP PO
	33) w art. 79 dodać ust. 9 w brzmieniu:
	„9. Oferty dotyczące instalacji przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, złożone w ramach jednej aukcji ogłoszonej dla instalacji wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW, podlegają odrzuceniu, jeśli suma łącznej mo...

	– KP TR
	34) w art. 80:
	a) po ust. 3 dodać ust. 3a–3e w brzmieniu:
	„3a. W przypadku gdy w aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, złożone oferty nie pokryły maksyma...
	3b. W aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 72 pkt 1, który wytwarza energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, ...
	3c. Ceną referencyjną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii obowiązującą w aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, jest średnia ważona ofert złożonych przez wytwórców, którzy wytwarzają energię elektryczną w instalacjach odnawialn...
	gdzie poszczególne pojęcia oznaczają:
	,𝐶𝑟-𝑢𝑧𝑢𝑝. – cena referencyjna obowiązująca w aukcji uzupełniającej, wyrażona w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,
	𝑛 – liczba ofert złożonych w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, która została przepr...
	𝑛 – liczba ofert złożonych w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, która została przepr...
	,𝐶-𝑖. – cena sprzedaży energii elektrycznej zaoferowana przez i-tego uczestnika aukcji, który wygrał aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zains...
	,𝐼𝑒-𝑖. – ilość energii elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana przez i-tego uczestnika aukcji, który wygrał aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mo...
	𝐼𝑒 – łączna ilość energii elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana przez wszystkich uczestników aukcji, którzy wygrali aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o ł...
	𝐼𝑒 – łączna ilość energii elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana przez wszystkich uczestników aukcji, którzy wygrali aukcję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o ł...
	3d. Do ogłaszania, organizacji, przeprowadzania i rozstrzygania aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, przepisy art. 71, art. 73 ust. 2, art. 74, art. 78, art. 79 i art. 80 ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
	3e. W przypadku, gdy pozostała do sprzedaży w aukcji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3a, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii jest mniejsza od ilości i wartości zawartej w ofercie następnego według kolejn...

	b) ust. 4 nadać brzmienie:
	4. W przypadku gdy aukcję wygra uczestnik aukcji:
	1) który złożył deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 albo
	2) o którym mowa w art. 80 ust. 3b,

	– przepisów art. 41–69 nie stosuje się od dnia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b.”;


	– KP PO
	35) w art. 83 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Rozliczenie obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72, w ilości nie mniejszej niż 85% ilości określonej przez niego w ofercie, następuje:
	1) w równych okresach trzyletnich – w przypadkach gdy wsparcie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej przez danego wytwórcę przez okres 3 lat lub przez wielokrotność tej liczby, nie dłużej jednak niż przez 15 lat;
	2) za cały okres, w jakim przysługuje wsparcie – w przypadkach gdy wsparcie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej przez danego wytwórcę przez okres krótszy niż 3 lata.”;


	– KP PSL
	Uwaga: poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawką nr 51.
	36) w art. 92 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w tar...

	– KP PO
	37) w art. 96 po ust.1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2, wyn...
	1) nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 20 % – jest 80 %,
	2) więcej niż 20 % i nie więcej niż 40 % – jest 60 %,
	3) więcej niż 40 % – jest 15 %

	–  ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym.”;

	– KP PO
	38) w art. 97 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Opłatę z tytułu świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym oblicza się jako iloczyn stawki opłaty OZE, o której mo...

	– KP PO
	39) w art. 98 w ust. 1 oznaczeniu symbolu „Qi-1” nadać brzmienie:
	„Qi-1 – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w krajowym systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 i 1a, w okresie 12 miesięcy kalendarzow...

	– KP PO
	40) po art. 113 dodać art. 113a w brzmieniu:
	„Art. 113a. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) w od...

	– KP PO
	41) art. 115 nadać brzmienie:
	„Art. 115. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym dokonuje zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej sieci ...
	1) termicznego przekształcania odpadów,
	2) odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe wytworzone w wys...
	– w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do tej sieci.
	2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy oferowane do sprzedaży ciepło, o którym mowa w ust. 1, zakupiono w ilości, w jakiej je oferowano, lub w ilości równej zapotrzebowaniu odbiorców końcowych przedsiębiorstwa e...
	3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje w przypadku, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
	1) istnieją techniczne warunki przesyłania, dystrybucji i odbioru ciepła, o którym mowa w ust. 1;
	2) ciepło, o którym mowa w ust. 1, zostanie zakupione po cenie nie wyższej niż średnia cena ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej sieci źródłach ciepła w poprzednim roku kalendarzowym, powiększona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj...
	3) koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym w danym roku o więcej niż wartość wskaźnika, o którym mowa w pkt 2, w poprzednim roku kalendarzowym;
	4) zgodnie z informacją określoną na podstawie ust. 13, w sieci ciepłowniczej, do której miałoby zostać dostarczone ciepło, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mniej niż 50% ciepła w skali roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oferty stanowi ciep...
	5) oferowane ciepło, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie wytworzone w całości z odnawialnych źródeł energii, a w przypadku, gdy zostanie wytworzone w jednostce wytwórczej, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z...

	4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, badając wzrost cen i stawek opłat, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wynikający z zakupu takiego ciepła, uwzględnia ceny oferowanego ciepła, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty związane z konieczno...
	5. Ciepło, o którym mowa w ust. 1, oferuje się w ilości wyrażonej w GJ dla danego roku kalendarzowego. Do oferty sprzedaży ciepła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wytwórca ciepła dołącza oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności ka...
	6. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości ciepła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dostarczonej do sieci przez wytwórcę, którego oferta została przyjęta, przyjmuje się:
	1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii,
	2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących, w procesie wytwarzania energii elektrycznej, nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 23, ora...
	3) miejsce dokonywania pomiarów ilości ciepła wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii

	– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61.
	7. W zakresie kontroli wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, przepisy art. 84–88, art. 90 oraz art. 91 stosuje się odpowiednio.
	8. W przypadku gdy oświadczenie wytwórcy, o którym mowa w ust. 5, okaże się niezgodne z prawdą, niedopuszczalne jest złożenie oferty sprzedaży ciepła wytworzonego przez tego wytwórcę, o której mowa w ust. 1, w obszarze sieci ciepłowniczej, w której ta...
	9. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo energetyczne wytwarza ciepło w instalacjach, o których mowa w ust. 1, a oferowana przez te przedsiębiorstwa łączna ilość ciepła z tych instalacji jest większa niż zapotrzebowanie na ciepło odbiorców...
	10. W przypadku gdy ciepło wytworzone w instalacjach, o których mowa w ust. 1, jest dostarczane do więcej niż jednego przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, każde z tych przedsiębiorstw dokonuje zakupu oferowanego ciepła w ilości pro...
	11. Za koszty uzasadnione ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniane w taryfach, uznaje się koszty zakupu ciepła, które nie spowodują w danym roku wzrostu cen lub stawek opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez...
	12. Koszty zakupu ciepła ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w kalkulacji cen lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym lub stawek opłat za usługi przesyłowe ustalanych w taryfach przedsię...
	13. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła w danej sieci ciepłowniczej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, publikuje na swojej stronie internetowej informację dotyczącą procentowego udzi...
	14. Udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, ...
	gdzie poszczególne symbole oznaczają:
	𝑄𝑖,𝑂𝑍𝐸 – ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, do której nie wlicza się ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖,𝑖𝑡𝑝𝑜 – ilość ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖,𝑖𝑡𝑝𝑜 – ilość ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖, 𝑜𝑑𝑝 – ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖, 𝑜𝑑𝑝 – ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖,𝑑𝑠𝑐 – ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, wyrażoną w GJ,
	𝑄𝑖,𝑑𝑠𝑐 – ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, wyrażoną w GJ,
	𝑛 – liczbę źródeł ciepła dostarczających do danej sieci ciepłowniczej odpowiednio ciepło z odnawialnych źródeł energii, ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
	𝑛 – liczbę źródeł ciepła dostarczających do danej sieci ciepłowniczej odpowiednio ciepło z odnawialnych źródeł energii, ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
	15. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do ciepła, o którym mowa w ust. 1, które jest wytwarzane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odb...


	– KP PO
	42) po art. 115 dodać art. 115a w brzmieniu:
	„115a. 1. W przypadku ciepła wytworzonego z biopłynów, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 115 ust. 1, jest obowiązane do zakupu tego ciepła pod warunkiem, że biopłyny wykorzystane do jego wytworzenia spełniają kryteria zrównoważonego ...
	2. Podmiot oferujący ciepło wytworzone z biopłynów przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 115 ust. 1, potwierdza spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w:
	1) art. 28b-28bc ustawy wymienionej w ust. 1 – dokumentami określonymi w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt. 1 tej ustawy ;
	2) art. 28bd ustawy wymienionej w ust. 1 – poprzez oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że biopłyny wykorzystane do wytworzenia ciepła spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej, o którym mowa w art. 28bd ustawy o biokomponentach ...

	3. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b – 28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się przez system bilansu masy, o którym mowa w art. 127a ust. 5.”;


	– KP PO
	43) art. 116 nadać brzmienie:
	„Art. 116. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, odbiera biogaz lub biogaz rolniczy spełniający parametry jakościowe dla paliw gazowych wprowadzanych do sieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust....

	– KP PO
	44) w art. 124 w ust. 2:
	a) pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto;”,

	b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie;”;


	– KP PO
	45) w art. 125 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację krajowych celów wskazanych w art. 124 ust. 2 pkt 1 i 1a, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wyników badań statystycznych prowa...

	– KP PO
	46) po art. 127 dodać art. 127a w brzmieniu:
	„Art. 127a. 1. Energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 124 ust. 2 pkt 1, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii spełniają kryteria zrównoważ...
	2. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się na podstawie dokumentów określonych w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.
	3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunk...
	4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b – 28bc ustawy wymienionej w ust. 1, odbywa się przez system bilansu masy.
	5. W przypadku wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów, wytwórca, o którym mowa w art. 45 ust. 1, jest obowiązany wdrożyć system bilansu masy, który:
	1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biopłynów o różnym stopniu zrównoważenia;
	2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, pozwala określić stopień zrównoważenia oraz wielkość poszczególnych partii biomasy albo biopłynów;
	3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biopłynów wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień zrównoważenia i jest równa sumie wszystkich partii biomasy albo biopłynów wprowadzonych do tej mieszanki.

	6. W sprawach dotyczących weryfikacji spełnienia przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b – 28bd ustawy wymienionej w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą , stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach...


	– KP PO
	47) w art. 128 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Informacje wskazane w ust. 3 Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego.”;

	– KP PSL
	– KP SP
	48) po art. 128 dodać art. 128a–128c w brzmieniu:
	„Art. 128a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię z odnawialnych ...
	2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

	Art. 128b. Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu terytorialnego opracowuje programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wy...
	Art. 128c. Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych.”;

	– KP PO
	49) w art. 151 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 150 ust. 1, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).”;

	– KP PO
	50) w art. 155 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Transfer statystyczny nie ma wpływu na osiągnięcie krajowego celu, o którym mowa w art. 124 ust. 2 pkt 1.”;

	– KP PO
	51) w art. 160 pkt 15 nadać brzmienie:
	„15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości większej lub równej 85% ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2;”;

	– KP PSL
	Uwaga: przyjęcie poprawek nr 35 i 51 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 52.
	52) w art. 160 pkt 15 nadać brzmienie:
	„15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2, z wyjątkiem sytuacji gdy do niewytworzenia energii, o której mowa w art. 72 doszł...

	– KP SLD
	53) po art. 164 dodać art. 164a w brzmieniu:
	„Art. 164a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wykonało w niepełnym zakresie obowiązek określony w art. 52 ust. 1, przyjmując do określenia podstawy wysoko...

	– KP PO
	54) w art. 170 :
	a) w pkt 1:
	– lit. d nadać brzmienie:
	„d) uchyla się pkt 20d – 20g,”,

	– skreślić lit. e,

	b)  w pkt 5:
	– w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3;”,

	– w ust. 2 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:
	„3a) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego p...

	– ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym...

	– skreślić ust. 4, 6 i 7,
	– ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki:
	1) informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w ust.1, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
	2) oświadczenie następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1...



	– ust. 9 nadać brzmienie:
	„9. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; ...



	– KP PO
	55) w art. 170 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu:
	„7a) po art. 9e dodaje się art. 9e1 w brzmieniu:
	Art. 9e1. Do wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3, należy dołączyć oświadczenie następującej treści:
	„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
	1) do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej w odnawialnym źródle energii nie wykorzystywano:
	a) ziaren zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) n...
	b) innych paliw niż biomasa, biopłyny, biogaz, biogaz rolniczy oraz biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy,
	c) drewna pełnowartościowego w rozumieniu przepisów wydanych na postawie art. 9a ust. 9 – w przypadku jednostki wytwórczej w odniesieniu do której do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna ...

	2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano wyłącznie surowce i produkty, o których mowa w art. 3 pkt 20a,
	3) do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie biomasę,
	4) biopłyny wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
	5) udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty oraz ziaren zbóż innych niż zboża pełnowartościowe, a także części pozostałych odpadów, które ulegaj...


	– KP PO
	56) w art. 170 pkt 10 nadać brzmienie:
	„10) uchyla się art. 9o–9s1;”;

	– KP PO
	57) art. 176 nadać brzmienie:
	„Art. 176. Od dnia wejścia w życie rozdziału 4 stawka netto opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1, wynosi 2,51 złotych za 1 MWh i obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym rozdział 4 wszedł w życie.”;

	– KP PO
	58) w art. 177 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W sprawach związanych z wydaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 170 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

	– KP PO
	59) po art. 180 dodać art. 180a w brzmieniu:
	„Art. 180a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie co kwartał ogłaszał średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego kwartału 2015 roku, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.”;

	– KP SLD
	60) dodać art. 187a w brzmieniu:
	„Art. 187a. 1. Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, po raz pierwszy w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.
	2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz wraz z informacją, o których mowa w art. 52 ust. 4 i 5, i ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki po raz pierwszy w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.”;


	– KP PO
	61) po art. 198 dodać art. 198a w brzmieniu:
	„Art. 198a. 1. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1, wytworzonej odpowiednio w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której e...
	2. Do energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których mowa w ust. 1, zastosowanie mają postanowienia art. 42 i następnych Ustawy w zakresie obowiązku zakupu takiej energii przez sprzedawcę zobowiązanego.
	3. Postanowienia art. 71 stosuje się do także do wytwórcy, o którym mowa w ust. 1.”;


	– KP SLD
	– KP TR
	– KP SP
	62) po art. 205 dodać art. 205a w brzmieniu:
	„Art. 205a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów art. 106–114, dokonuje czynności prawnych oraz faktycznych zmierzających do:
	1) zawiązania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w tym podpisania statutu tej spółki;
	2) wniesienia przez akcjonariusza wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., z uwzględnieniem art. 309 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
	3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.
	2. Finansowanie działań, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., o którym mowa w art. 208 ust. 1.”;


	– KP PO
	63) po art. 208 dodać art. 208a w brzmieniu:
	„Art. 208a. Przepis art. 170 pkt 7a traci moc z dniem 31 grudnia 2015 r.”;

	– KP PO
	64) art. 209 nadać brzmienie:
	„Art. 209. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
	1) rozdziału 4, z wyjątkiem:
	a) art. 75, art. 76, oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.,
	b) art. 106–114, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.,

	2) art. 127a,
	3) art. 169,
	4) art. 170 pkt 5, 7, 8–9, 10 w zakresie uchylanego art. 9o, pkt 12 w zakresie uchylanego art. 9v i uchylanego art. 9x w zakresie, w jakim odsyła do stosowania art. 9v, pkt 19, 20 i 27, z wyjątkiem pkt 7a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
	5) art. 173 pkt 1 lit. a
	– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.


	– KP PO


