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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z
2015 r. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579, 1753 i 2260) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:
𝑂𝑧 = 𝑂𝑧𝑗𝑜 x(𝐸𝑜 − 𝐸𝑢) + 𝑂𝑧𝑗𝑏 x(𝐸𝑏 − 𝐸𝑠)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1
MWh,
Ozjo – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym
125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze
świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z
biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4,
publikowanej zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 300,03
złotych za 1 MWh,
Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych
dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie
rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz
rolniczy odnawialnych źródeł energii w danym roku,
Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw
pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed
dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z
innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii, które obowiązany
podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w
danym roku,
Ozjb – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym
125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze

2
świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu
rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4, publikowanej
zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1
MWh,
Eb – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejścia w życie
rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku,
Es – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw
pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu
rolniczego od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia
biogazu rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w art. 52
ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku.
2. Jeżeli roczne ceny średnioważone, o których mowa w ust. 1, publikowane są
przez więcej niż jeden podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1, jednostkową opłatę
zastępczą oznaczoną odpowiednio symbolem Ozjo oraz Ozjb ustala się na podstawie
średniej arytmetycznej rocznych cen średnioważonych opublikowanych przez te
podmioty.”;
2)

w art. 64 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wpis do rejestru świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego
oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej
koszty prowadzenia rejestru, nie większej niż 2% maksymalnej wysokości jednostkowej
opłaty zastępczej, o której mowa w art. 56, za 1 MWh.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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