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§ 9. 1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6, jest z³o¿enie przez mikroprzedsiêbiorcê do beneficjenta wniosku o przyznanie:

1) wsparcia pomostowego, w przypadku pomocy,
o której mowa w § 3 pkt 5 lit. a;
2) przed³u¿onego wsparcia pomostowego, w przypadku pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 lit. b;
3) jednorazowej dotacji inwestycyjnej, w przypadku
pomocy, o której mowa w § 3 pkt 6.
2. Mikroprzedsiêbiorca
sk³ada do beneficjenta
wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który zatwierdza przyznanie pomocy.
3. Mikroprzedsiêbiorca
sk³ada do beneficjenta
wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, który dokonuje oceny formalnej i wydaje opiniê dotycz¹c¹
zasadnoœci udzielenia pomocy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wraz
z opini¹, o której mowa w ust. 3, przekazywany jest
przedstawicielom podmiotów, o których mowa w § 8
ust. 3, którzy dokonuj¹ oceny merytorycznej wniosku.
Zatwierdzenia przyznania pomocy dokonuje upowa¿niony przedstawiciel Instytucji Wdra¿aj¹cej.
5. Instytucja Wdra¿aj¹ca
o przyznaniu pomocy.
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informuje

1) zaœwiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej
w ci¹gu 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ
przyznania pomocy, o której mowa w § 3 pkt 1-4,
lub dzieñ z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy,
o której mowa w § 3 pkt 5 i 6, wydane na podstawie przepisów o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej;
2) dane o pomocy de minimis
dniem 31 maja 2004 r.

2. Je¿eli do dnia otrzymania pomocy mikroprzedsiêbiorca otrzyma inn¹ pomoc de minimis, obowi¹zany jest do³¹czyæ zaœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ
tej pomocy.
3. Do czasu przekazania przez mikroprzedsiêbiorcê
zaœwiadczeñ i danych pomoc nie mo¿e byæ udzielona.

§ 12. Mikroprzedsiêbiorca,
jest obowi¹zany:

§ 11. 1. Mikroprzedsiêbiorca
przed udzieleniem
mocy przedstawia beneficjentowi:

który otrzyma³ pomoc,

1) przechowywaæ
dokumentacjê
zwi¹zan¹
n¹ pomoc¹
przez okres 10 lat, licz¹c

z otrzymaod dnia jej

przyznania;

2) udzielaæ beneficjentowi
lub uprawnionym
organom kontrolnym
informacji oraz udostêpniaæ dokumentacjê
zwi¹zan¹
z pomoc¹
przez okres jej

beneficjenta

§ 10. Pomoc. o której mowa w § 3. jest udzielana
mikroprzedsiêbiorcy na podstawie umowy zawartej
z beneficjentem.

otrzymanej przed

przechowywania.
§ 13. 1. Rozporz¹dzenie
og³oszenia.
2. Rozporz¹dzenie
2006 r.

wchodzi

w ¿ycie z dniem

obowi¹zuje

do dnia 31 grudnia

Gospodarki

i Pracy: J. Hausner

poMinister

2656
ROZPORZ¥DZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 grudnia

I PRACy1)

2004 r.

w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a
wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii

Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2003 r.

1) Minister

Gospodarki

i Pracy kieruje dzia³em

administracji

Nr 153, poz. 1504, z póŸno zm.2» zarz¹dza
stêpuje:

rz¹dowej

-gospodarka,

na podstawie

siê, co na-

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rz¹dzenia 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.
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§ 1. Rozporz¹dzenie
okreœla szczegó³owy zakres
obowi¹zku zakupu energii elektrycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych
Ÿród³ach energii, w tym:
1) rodzaje odnawialnych

Ÿróde³ energii;

2) parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej lub ciep³a z odnawialnych
Ÿróde³ energii;
3) wymagania dotycz¹ce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania iloœci energii elektrycznej lub ciep³a wytwarzanych
w odnawialnych
Ÿród³ach energii za pomoc¹ instalacji wykorzystuj¹cych
w procesie wytwarzania
energii noœniki energii, o których mowa wart. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne,
zwanej dalej
"ustaw¹",
oraz inne paliwa;
4) wielkoœæ i sposób obliczania udzia³u energii elektrycznej wytwarzanej
w odnawialnych
Ÿród³ach
energii, do której zakupu lub wytworzenia
przedsiêbiorstwo
energetyczne
jest
obowi¹zane,
w sprzedaŸy energii elektrycznej,
w okresie kolejnych 10 lat;
5) sposób uwzglêdniania
w kalkulacji cen
elektrycznej i ciep³a, ustalonych w taryfach
siêbiorstw
energetycznych,
o których
wart. 9a ust. 1 i 3 ustawy, kosztów zakupu
tworzenia energii elektrycznej i ciep³a, do
zakupu lub wytworzenia
przedsiêbiorstwo
obowi¹zane.
§ 2. Przepisów

rozporz¹dzenia

energii
przedmowa
lub wyktórych
to jest

wodnych:
a) szczytowo-pompowych,
b) przep³ywowych z cz³onem szczytowo-pompo-

wym
u¿yciem wody przepompowanej;

2) energii elektrycznej i ciep³a wytworzonych
w wyniku termicznego
przekszta³cania odpadów drewna
mog¹cych
zawieraæ organiczne zwi¹zki chlorowcopochodne,
metale ciê¿kie lub zwi¹zki tych metali powsta³e w wyniku obróbki drewna z u¿yciem
œrodków do konserwacji
lub powlekania oraz odpadów drewna pochodz¹cych
z prac budowlanych
lub rozbiórkowych;
3) ciep³a, je¿eli

planowany
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b) jest wy¿szy o ponad 5 % od œredniego kosztu
tej samej iloœci ciep³a dostarczonego
odbiorcom z sieci ciep³owniczej,
do której jest przy³¹czone odnawialne
Ÿród³o energii, obliczonego
na podstawie cen i stawek op³at stosowanych
w poprzednim roku kalendarzowym.
§ 3. U¿yte w rozporz¹dzeniu

okreœlenia oznaczaj¹:

1) biomasa
-sta³e
lub ciek³e substancje
pochodzenia roœlinnego
lub zwierzêcego,
które ulegaj¹
biodegradacji,
pochodz¹ce
z produktów,
odpadów
i pozosta³oœci
z produkcji
rolnej oraz leœnej, a tak¿e przemys³u
przetwarzaj¹cego
ich
produkty,
a tak¿e czêœci pozosta³ych
odpadów,
które ulegaj¹
biodegradacji;
2) biogaz -gaz
pozyskany
œci z instalacji
przeróbki
roœlinnych,
oczyszczalni

z biomasy,
w szczególnoodpadów
zwierzêcych
lub
œcieków oraz sk³adowisk

odpadów;

3) mieszane paliwo wtórne -paliwo
bêd¹ce mieszank¹ biomasy lub biogazu oraz innych paliw,
przygotowane poza jednostk¹ wytwórcz¹ zu¿ywaj¹c¹ to paliwo;
4) jednostka wytwórcza -opisany
przez dane techniczne i handlowe wyodrêbniony
zespó³ urz¹dzeñ
nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
s³u¿¹cy do wytwarzania
energii elektrycznej lub
ciep³a i wyprowadzenia
mocy;

nie stosuje siê do:

1) energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach

-z

-

koszt uzasadniony

jego

zakupu:
a) spowoduje
w przedsiêbiorstwie
energetycznym, w danym roku, wzrost cen lub stawek
op³at za ciep³o dostarczane odbiorcom, o wiêcej
ni¿ wartoœæ œredniorocznego wskaŸnika cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
ogó³em w poprzednim
roku kalendarzowym,
okreœlonego
w komunikacie
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego,
og³oszonym w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor
Polski", lub

5) uk³ad hybrydowy -jednostkê
wytwórcz¹
wytwarzaj¹c¹ energiê elektryczn¹ albo energiê elektryczn¹ i ciep³o, w której w procesie wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a wykorzystywane
s¹ noœniki energii wytwarzane
oddzielnie w odnawialnych Ÿród³ach energii i w Ÿród³ach energii innych
ni¿ odnawialne oraz zu¿ywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia
energii elektrycznej lub ciep³a.
§ 4. Do energii wytwarzanej w odnawialnych
Ÿród³ach energii zalicza siê, niezale¿nie od mocy Ÿród³a,
energiê elektryczn¹ lub ciep³o pochodz¹ce w szczególnoœci:
1) z elektrowni
2) ze Ÿróde³

wodnych

oraz wiatrowych;

wytwarzaj¹cych

energiê

z biomasy

oraz

biogazu;

3) ze s³onecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciep³a;
4) ze Ÿróde³ geotermalnych.
§ 5. 1. W jednostce wytwórczej, w której s¹ spalane biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami,
do energii
wytwarzanej
w odnawialnych
Ÿród³ach
energii zalicza siê czêœæenergii elektrycznej lub ciep³a
odpowiadaj¹c¹
procentowemu
udzia³owi energii che-
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micznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej
paliwa zu¿ywanego do wytwarzania energii, obliczan¹
na podstawie rzeczywistych wartoœci opa³owych tych
paliw, z zastrze¿eniem § 8 ust. 1, wed³ug wzoru:
n

L MBjWBj

Eo =

;=1
n

E

m

L MOiWBi
+ LMKjWKj
;=1

gdzie poszczególne
Eo

E

j=1

symbole

oznaczaj¹:

-iloœæ energii elektrycznej
nych
w
odnawialnych
[w MWh lub GJ];

lub ciep³a wytworzoŸród³ach
energii

-iloœæ energii elektrycznej lub ciep³a wytworzonych w jednostce wytwórczej,
w której jest
spalana biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami [w MWh lub GJ];

MBi -masê
biomasy lub biogazu, spalonych
nostce wytwórczej [w Mg];

biomasy lub biogazu spalowytwórczej [w MJ/Mg];

WKj -wartoœæ
opa³ow¹ paliwa innego ni¿ biomasa
lub biogaz, spalonego
w jednostce wytwórczej [w MJ/Mg];
n

-liczbê
rodzajów biomasy lub biogazu
nych w jednostce wytwórczej;

m

-liczbê
rodzajów paliw innych ni¿ biomasa lub
biogaz, spalonych w jednostce wytwórczej.

spalo-

2. Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczania iloœci energii elektrycznej lub ciep³a wytwarzanych wodnawialnych Ÿród³ach energii (Eo) powinny byæ wykonywane zgodnie z procedur¹
pomiarów,
rejestracji
i obliczania iloœci energii wytworzonej
w odnawialnych Ÿród³ach energii, opracowan¹
dla danej jednostki wytwórczej
przez przedsiêbiorstwo
energetyczne,
zwan¹ dalej "procedur¹
rozliczeñ".
3. Procedura
zgodnie z:
1) przepisami

rozliczeñ

powinna

pomiary masy ka¿dego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania;
2) pomiary masy biomasy w postaci ciek³ej lub biogazu oraz paliwa ciek³ego lub gazowego innego
ni¿ biomasa lub biogaz powinny obejmowaæ pomiary masy ka¿dego z tych paliw dostarczonych
do procesu spalania, wykonywane metod¹ bezpoœredni¹ za pomoc¹ pomiaru masy (przep³ywomierze masowe) lub metod¹ poœredni¹ za pomoc¹ pomiaru objêtoœci z korekcj¹ temperatury,
a w przypadku paliw gazowych tak¿e ciœnienia
tych paliw;
3) pobieranie próbek do badania w³aœciwoœci fizykochemicznych poszczególnych
rodzajów paliw, niezbêdnych do obliczenia
ich wartoœci opa³owej,
zwanych dalej "w³aœciwoœciami fizykochemicznymi", i pomiaru masy tych paliw nale¿y wykonywaæ w tym samym czasie i miejscu;

w jed-

MKj -masê
paliwa innego ni¿ biomasa lub biogaz,
spalonego w jednostce wytwórczej [w Mg];
WBi -wartoœæ opa³ow¹
nych w jednostce
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4) oznaczanie w³aœciwoœci fizykochemicznych
paliw
powinno siê odbywaæ zgodnie z w³aœciwymi Polskimi Normami;

5) w przypadku braku norm, o których mowa w pkt 4,
dla danego rodzaju zu¿ywanego paliwa, oznaczanie w³aœciwoœci fizykochemicznych tego paliwa
powinno odbywaæ siê zgodnie z procedur¹ badawcz¹ uwierzytelnion¹ w rozumieniu Polskich
Norm okreœlaj¹cych wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcuj¹cych.
§ 6. Przedsiêbiorstwo
energetyczne
stosuj¹c
do
wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a mieszane
paliwo wtórne, powinno:

1) wykonaæ pomiary masy mieszanego paliwa wtórnego dostarczonego do procesu spalania w jednostce wytwórczej;
2) oznaczyæ ciep³o spalania i wykonaæ obliczenia
toœci opa³owej:
a) mieszanego
paliwa wtórnego
procesu spalania
w jednostce

dostarczanego
wytwórczej,

do

byæ opracowana
b) próbek paliw wchodz¹cych
o którym mowa w pkt 1;

o miarach,

war-

w sk³ad

paliwa,

w zakresie pomiarów;

2) Polskimi Normami okreœlaj¹cymi wymagania
dotycz¹ce kompetencji
laboratoriów
badawczych lub
wzorcuj¹cych,
zgodnie z którymi badania biomasy
lub biogazu wykonywane
bêd¹ w laboratoriach
wykazuj¹cych
siê kompetencj¹
techniczn¹
i bieg³oœci¹ w zakresie procedur rozliczeñ i badañ udokumentowan¹
w rozumieniu tych norm.
4. W przypadku spalania w jednostce wytwórczej
biomasy lub biogazu wspólnie z innymi paliwami:

1),pomiary masy biomasy w postaci sta³ej i paliwa
sta³ego innego ni¿ biomasa powinny obejmowaæ

3) udokumentowaæ udzia³ energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej mieszanego
paliwa wtórnego zgodnie z § 5.
§ 7. 1. W przypadkach

okreœlonych

w § 5 i 6:

1) obliczania i rozliczania iloœci wytwarzanej
energii elektrycznej i ciep³a dokonuje siê na podstawie:
a) wskazañ
urz¹dzeñ
i przyrz¹dów
pomiarowych
w rozumieniu
przepisów
o miarach,
b) procedury

rozliczeñ;

Dziennik

-18758

Ustaw Nr 267

2) oznaczanie ciep³a spalania i obliczanie wartoœci
opa³owej biomasy lub biogazu powinno byædokonywane co 24 godziny z uœrednionej próby, z próbek pobieranych co:
a) 8 godzin -dla jednostek wytwórczych o ca³kowitej zainstalowanej mocy cieplnej poni¿ej
50 MW,
b) 4 godziny -dla
jednostek wytwórczych o ca³kowitej zainstalowanej mocy cieplnej w zakresie od 50 MW do 250 MW,
c) 2 godziny -dla
ca³kowitej zainstalowanej mocy cieplnej jednostki wytwórczej wy¿szej od
250 MW.
2. W przypadku okresowego zasilania poœredniego
zbiornika paliwa, uniemo¿liwiaj¹cego
pobranie próbki
w czasie okreœlonym w ust. 1 pkt 2, próbkê powinno
siê pobraæ w trakcie ci¹g³ej pracy uk³adu zasilania
zbiornika, nie rzadziej ni¿ co 2 godziny.

3. W przypadku zmiany rodzaju dostarczanego paliwa pobranie próbki powinno byæwykonane w ci¹gu
godziny od wyst¹pienia tej zmiany, nie póŸniej ni¿
przed kolejn¹ zmian¹ rodzaju dostarczanego paliwa,
niezale¿nie od ostatnio pobranych próbek w czasie
okreœlonym w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, przed zmian¹ rodzaju paliwa.
§ 8. 1. W uk³adach hybrydowych
powinny byæ wykonywane oddzielnie pomiary iloœci energii dostarczonej do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciep³a,
a wytworzonej w:
1) odnawialnych

Ÿród³ach energii,

pomiary,

o których mo-

2. Iloœæenergii elektrycznej lub ciep³a wytworzonych w odnawialnych
Ÿród³ach energii, w uk³adzie hybrydowym,
oblicza siê, przyjmuj¹c
proporcjonalny
udzia³ iloœciowy energii wytworzonej w odnawialnych
Ÿród³ach energii
w iloœci energii
wytworzonej
we
wszystkich Ÿród³ach zasilaj¹cych jednostkê wytwórcz¹
wed³ug wzoru:
n

LEPOi

E =
O

;=1

n

E

m

LEpo; + LEpKi
;=1

gdzie poszczególne

symbole

j=1

oznaczaj¹:

Eo

-iloœæ energii elektrycznej
nych
w odnawialnych
w uk³adzie hybrydowym

lub ciep³a wytworzoŸród³ach
energii,
[w MWh lub GJJ;

E

-ca³kowit¹
iloœæenergii elektrycznej lub ciep³a
wytworzonych
w
uk³adzie
hybrydowym
[w MWh lub GJJ;
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Epo; -iloœæ energii elektrycznej lub ciep³a wytworzonych w odnawialnym
Ÿródle energii, a wykorzystywanych
w
uk³adzie
hybrydowym
[w MWh lub GJ];
EpKj -iloœæ energii elektrycznej lub ciep³a wytworzonych w Ÿródle energii innym ni¿ odnawialne
Ÿród³o energii, a wykorzystywanych
w uk³adzie hybrydowym
[w MWh lub GJ];
n

-liczbê
odnawialnych
Ÿróde³ energii wytwarzaj¹cych
noœniki
energii
wykorzystywane
w uk³adzie hybrydowym;

m

-liczbê
Ÿróde³ energii wytwarzaj¹cych
noœniki
energii wykorzystywane
w uk³adzie hybrydowym, innych ni¿ odnawialne
Ÿród³a ener-

gii.
3. Iloœæenergii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym Ÿródle energii w elektrowni wodnej, szczytowo-pompowej
lub w elektrowni wodnej przep³ywowej
z cz³onem szczytowo-pompowym
oblicza siê wed³ug

wzoru:
V

E o =E cw( l--LV )
c

gdzie
Ea

poszczególne

symbole

oznaczaj¹:

-iloœæ
energii
elektrycznej
wialnym
Ÿródle energii

wytworzonej
[w MWh];

w odna-

Ecw -ca³kowit¹
iloœæ energii
elektrycznej
wytworzonej w elektrowni
wodnej,
o której mowa w § 2
pkt 1 [w MWh];
Vp

2) Ÿród³ach innych ni¿ odnawialne
-o
ile nie s¹ wykonywane
wa w § 5 ust. 4 oraz § 6 i 7.

-

-objêtoœæ wody odpompowanej Iw m3];

Vc -objêtoœæ ca³kowit¹ wody pobranej przez turbiny elektrowni wodnej, o której mowa w § 2
pkt 1 Iw m3].
§ 9. 1. Parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych
Ÿród³ach energii, o których mowa wart. 9a ust. 1 ustawy,
powinny
umo¿liwiaæ wspó³pracê
z sieci¹, zgodnie
z parametrami
technicznymi energii elektrycznej przesy³anej t¹ sieci¹ oraz zgodnie z odrêbnymi przepisami.

2. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania ciep³a w odnawialnych Ÿród³ach energii, o których mowa wart. 9a ust. 3 ustawy, powinny byæ dostosowane do parametrów noœnikaciep³a oraz warunków pracy sieci ciep³owniczej i potrzeb odbiorców,
zgodnie z odrêbnymi przepisami.
3. Dane uzyskane w wyniku pomiarów i wyniki obliczeñ w³aœciwoœci fizykochemicznych,
o których mowa w § 5 ust. 4 oraz § 6 i 7, a tak¿e dane uzyskane
w wyniku pomiarów, o których mowa w § 8, powinny
byæ rejestrowane
w sposób trwa³y, uniemo¿liwiaj¹cy
ich zmianê, oraz przechowywane
przez okres co najmniej 5 lat.
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§ 10. Obowi¹zek, o którym mowa wart. 9a ust. 1
ustawy, uznaje siê za spe³niony, je¿eli udzia³ iloœciowy
zakupionej energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych ¿ród³ach energii lub wytworzonej
we w³asnych odnawialnych
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¿:
1) 3,1 % -w

2005 r.;

2) 3,6 % -w

2006 r.;

3) 4,3 % -w

2007 r.;

4) 5,4 % -w

2008 r.;

5) 7,0 % -w

2009 r.;

6) 9,0 % -w

2010 r.;

7) 9,0 % -w

2011 r.;

8) 9,0 % -w

2012 r.;

9) 9,0 % -w

2013 r.;

10) 9,0 % -w

2014 r.

Poz. 2656

obowi¹zków,
o których mowa wart. 9a ust. 1 i 3 ustawy, uwzglêdnia siê w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsiêbiorstw
energetycznych
realizuj¹cych
te
obowi¹zki, przyjmuj¹c, ¿e:
1) jednostka energii elektrycznej, sprzedawana przez
dane przedsiêbiorstwo
energetyczne
wszystkim
odbiorcom, jest w tej samej wysokoœci obci¹¿ona
tymi kosztami,
2) koszty te obci¹¿aj¹ w tej samej wysokoœci jednostkê ciep³a sprzedawanego
przez dane przedsiêbiorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom
przy³¹czonym do sieci ciep³owniczej, do której jest przy'³¹czone odnawialne Ÿród³o energii.

2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, uwzglêdnianymi w taryfach s¹ koszty zakupu:
1) energii elektrycznej na gie³dzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 paŸdziernika
2000 r. o gie³dach towarowych
(Dz. U. Nr 103,
poz. 1099, z póŸno zm.3));
2) energii elektrycznej na pozagie³dowym,
stêpnym rynku konkurencyjnym;

ogólnodo-

3) energii elektrycznej lub ciep³a na podstawie ceny
ustalonej odpowiednio w:

§ 11. 1. Obowi¹zek, o którym mowa wart. 9a
ust. 3 ustawy, uznaje siê za spe³niony, je¿eli oferowane do sprzeda¿y ciep³o, wytworzone w odnawialnych
Ÿród³ach energii, zakupiono w iloœci:
1) w jakiej je oferowano

-

lub

2) równej zapotrzebowaniu
odbiorców przedsiêbiorstwa energetycznego
realizuj¹cego
ten obowi¹zek i przy³¹czonych
do sieci ciep³owniczej, do której jest przy³¹czone
odnawialne
Ÿród³o energii,
proporcjonalnie
do udzia³u tego Ÿród³a w ca³kowitej
mocy
zamówionej
przez
odbiorców,
z uwzglêdnieniem
charakterystyki
odbioru oraz
mo¿liwoœci
przesy³ania
ciep³a
wytwarzanego
w tym Ÿródle.

2. W przypadku gdy wiêcej ni¿ jedno przedsiêbiorstwo energetyczne, o którym mowa wart. 9a ust. 3
ustawy, zajmuje siê obrotem ciep³em i sprzedaje to
ciep³o odbiorcom przy³¹czonym do po³¹czonych
i wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ sieci ciep³owniczych,
obowi¹zek
zakupu dotyczy ciep³a wytworzonego
w przy³¹czonych do tych sieci odnawialnych Ÿród³ach
energii, w iloœci proporcjonalnej do udzia³u ka¿dego
z tych przedsiêbiorstw w ³¹cznej sprzeda¿y ciep³a
przez wszystkie przedsiêbiorstwa energetyczne dostarczaj¹ce ciep³o do odbiorców przy³¹czonych do
tych sieci.
§ 12. 1. Koszty uzasadnione zakupu energii elektrycznej lub ciep³a, ponoszone w zwi¹zku z realizacj¹

a) zatwierdzonej
przez Prezesa Urzêdu
Energetyki taryfie albo

Regulacji

b) wyniku przetargu lub negocjacji w przypadku,
gdy taryfa nie podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.
3. Jako koszty energii elektrycznej,
ponoszone
w zwi¹zku z realizacj¹
obowi¹zku,
o którym mowa
wart. 9a ust. 1 ustawy, uznaje siê tak¿e koszty uzasadnione wytwarzania
tej energii we w³asnych ¿ród³ach
odnawialnych.
§ 13.
1 stycznia

Rozporz¹dzenie
2005 r.4)

Minister

3) Zmiany

wymienionej

wchodzi

Gospodarki

ustawy

w ¿ycie

z dniem

i Pracy: J. Hausner

zosta³y og³oszone

w Dz. U.

z 2002 r. Nr 200, poz.1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.
4) Niniejsze rozporz¹dzenie
by³o poprzedzone
rozporz¹dzeniem 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 i ciep³a
wytworzonych
w odnawialnych
Ÿród³ach energii.

