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ROZPORZ¥DZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 grudnia

I PRACy1)

2004 r.

w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a
Na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z póŸno zm.2)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Rozporz¹dzenie
okreœla szczegó³owy zakres
obowi¹zku
zakupu energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep³a, w tym:
1) parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a;
2) wielkoœæ i sposób obliczania udzia³u energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciep³a, w tym we w³asnych Ÿród³ach, do której zakupu przedsiêbiorstwo
energetyczne
jest
obowi¹zane,
w sprzeda¿y energii elektrycznej;
3) sposób uwzglêdniania,
w kalkulacji cen za energiê
elektryczn¹,
ustalonych
w taryfach
przedsiêbiorstw energetycznych
zajmuj¹cych
siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem kosztów zakupu tej energii, do której zakupu przedsiêbiorstwo to jest obowi¹zane.
§ 2. U¿yte w rozporz¹dzeniu
1) ustawa -ustawê

okreœlenia oznaczaj¹:

z dnia 10 kwietnia

1997 r. -Pra-

wo energetyczne;
2) jednostka
wytwórcza
-opisany
poprzez dane
techniczne i handlowe wyodrêbniony
zespó³ urz¹dzeñ nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa
energetycznego, s³u¿¹cy do wytwarzania
energii elektrycznej
w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep³a i do wyprowadzenia mocy.
§ 3. 1. Parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a powinny umo¿liwiaæ wspó³pracê z sieci¹, zgodnie z parametrami
technicznymi energii elektrycznej przesy³anej t¹ sieci¹ oraz zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Przez skojarzone Ÿród³o energii rozumie siê jednostkê wytwórcz¹
wytwarzaj¹c¹
energiê elektryczn¹
i ciep³o ze sprawnoœci¹ przemiany energii chemicznej
paliwa w energiê elektryczn¹
i ciep³o ³¹cznie co najmniej 70 % obliczon¹ jako œrednioroczna w poprzednim roku kalendarzowym,
z zastrze¿eniem § 4 ust. 3.
1) Minister

Gospodarki

i Pracy kieruje dzia³em administracji

rz¹dowej -gospodarka,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu dzia³ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej
ustawy zosta³y
og³oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

§ 4. 1. Do energii elektrycznej podlegaj¹cej
wi¹zkowi
zakupu zalicza siê energiê elektryczn¹
tworzon¹ w skojarzonym Ÿródle energii.

obowy-

2. Sprawnoœæ przemiany energii chemicznej paliwa w energiê elektryczn¹ i ciep³o ³¹cznie, o której mowa w § 3 ust. 2, dla jednostki wytwórczej oblicza siê
wed³ug wzoru:
llsk = 1(3,6 Eel + OJ : Op] .100
gdzie poszczególne

symbole

oznaczaj¹:

llsk -sprawnoœæ
przemiany energii chemicznej
wa w energiê elektryczn¹ i ciep³o [w %];

pali-

Eel -iloœæ energii elektrycznej,
wytworzonej
w poprzednim roku kalendarzowym
lub planowanej
do wytworzenia
dla nowo budowanej jednostki wytwórczej,
mierzon¹ na zaciskach generatora lub ogniwa paliwowego
Iw MWh];
Oc

-iloœæ ciep³a, wytworzonego
w poprzednim
roku kalendarzowym
lub planowanego
do wytworzenia dla nowo budowanej jednostki wytwórczej, mierzon¹
na wyjœciach z jednostki
wytwórczej Iw GJ] i przeznaczon¹:
1) do ogrzewania
budynków i przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej;
2) do przemys³owych
procesów technologicz-

nych;
3) dla obiektów wykorzystywanych
do produkcji rolnej, roœlinnej lub zwierzêcej, w celu zapewnienia odpowiedniej
temperatury
i wilgotnoœci w tych obiektach;
4) do wtórnego
wytwarzania
ch³odu
padkach wymienionych
w pkt 1-3;

w przy-

Op -iloœæ energii chemicznej paliwa brutto zu¿ytego w poprzednim
roku kalendarzowym
lub
planowanego
do zu¿ycia dla nowo budowanej
jednostki wytwórczej [w GJ].
3. W przypadku nowo budowanych jednostek wytwórczych sprawnoœæ przemiany, o której mowa w § 3
ust. 2, dla pierwszego roku wytwarzania
energii elektrycznej i ciep³a w tych jednostkach wytwórczych,
oblicza siê na podstawie wielkoœci planowanych.
§ 5. Obowi¹zek, o którym mowa wart. 9a ust. 2
ustawy, uznaje siê za spe³niony, je¿eli udzia³ iloœciowy
zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych Ÿróde³
energii przy³¹czonych
do sieci lub wytworzonej
we
w³asnych skojarzonych Ÿród³ach energii i sprzedanej
odbiorcom
dokonuj¹cym
zakupu energii elektrycznej
na w³asne potrzeby, w wykonanej ca³kowitej rocznej
sprzeda¿y energii elektrycznej przez dane przedsiêbiorstwo energetyczne
tym odbiorcom,
wynosi nie
mniej ni¿:
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w kalkulacji cen ustalanych w taryfie przedsiêbiorstwa
energetycznego
realizuj¹cego
ten obowi¹zek,
przyjmuj¹c, ¿e ka¿da jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiêbiorstwo
energetyczne
odbiorcom jest w tej samej wysokoœci obci¹¿ona tymi
kosztami.

2) 15,0 % w 2006 r.;
3) 15,2 % w 2007 r.;
4) 15,6 % w 2008 r.;
5) 15,8 % w 2009 r.;

§ 7. Rozporz~dzenie
1 stycznia
2005 r. )

6) 16,0 % w 2010 r.
§ 6. 1. Przedsiêbiorstwo
energetyczne,
o którym
mowa wart. 9a ust. 2 ustawy, jest obowi¹zane
do zakupu oferowanej
do sprzeda¿y energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzonych Ÿród³ach energii, przy³¹czonych do sieci elektroenergetycznej
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, w iloœci nie mniejszej ni¿
okreœlona w § 5.

Minister
3) Niniejsze

wchodzi

Gospodarki

rozporz¹dzenie

poprzedzone

w

¿ycie

z dniem

i Pracy: J. Hausner
by³o rozporz¹dze-

niem Ministra
Gospodarki,
Pracy i Polityki
Spo³ecznej
z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu
obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych Ÿróde³ energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu
z wytwarzaniem
ciep³a (Dz. U. Nr 104,
poz. 971), w czêœci dotycz¹cej energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep³a.

2. Koszty uzasadnione zakupu energii elektrycznej
ponoszone w zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹zku,
o którym mowa wart.
9a ust. 2 ustawy, uwzglêdnia siê
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ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY')
z dnia

3 grudnia

2004 r.

w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleñ czasowych
i nalepek kontrolnych
Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. -Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póŸno zm.2)) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1. Ilekroæ w rozporz¹dzeniu

jest mowa o:

1) organie rejestruj¹cym
-rozumie
siê przez to odpowiednio starostê lub Wojewodê Mazowieckiego
oraz organy jednostek, o których mowa wart. 73
ust. 3 i art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. -Prawo
o ruchu drogowym,
zwanej dalej

"ustaw¹";
2) producencie
blankietów
producenta
blankietów
wodów
rejestracyjnych,
i nalepek kontrolnych;

-rozumie
siê przez to
spersonalizowanych
dopozwoleñ
czasowych

3) spersonalizowanym
dowodzie rejestracyjnym
rozumie siê przez to wype³niony dowód rejestra1) Minister Infrastruktury
kieruje dzia³em administracji
rz¹dowej -transport,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó³owego
zakresu dzia³ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
2) Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej
ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 119O, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

cyjny, zgodny z wzorem okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury
z dnia 22 lipca
2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379,
z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110,
poz. 1169).
§ 2. 1. Dystrybucja
blankietów
spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych,
pozwoleñ czasowych
i nalepek kontrolnych odbywa siê na podstawie zamówienia z³o¿onego przez organ rejestruj¹cy
u producenta blankietów.
2. Organ rejestruj¹cy
sk³ada zamówienie na blankiety spersonalizowanych
dowodów
rejestracyjnych
w systemie teleinformatycznym.
3. W przypadku organów rejestruj¹cych,
o których
mowa wart. 73 ust. 3 i art. 76 ust. 3 ustawy, zamówienia na blankiety spersonalizowanych
dowodów
rejestracyjnych mog¹ byæ sk³adane na piœmie, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie
informacji
niejawnych
(Dz. U. Nr 11,
95
"
3)
poz.
, z pozn. zm. ).
3) Zmiany

wymienionej

ustawy

zosta³y og³oszone

w Dz. U.

z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

