
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. 

Poz. 1396 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1) 

z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii  

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji 

w 2016 r.
 

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wytworzonej przez wytwórców: 

1) którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, w: 

a) instalacjach odnawialnego źródła energii, 

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

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 ustawy 

– jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. 

§ 2. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalo-

wanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez wytwórców, 

o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wynosi 1 184 011 MWh. 

2. Wartość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 451 084 526 zł. 

3. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez wytwórców, 

o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wynosi 0 MWh. 

4. Wartość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł. 

§ 3. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalo-

wanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez wytwórców, 

o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a, wynosi 12 612 488 MWh. 

2. Wartość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 927 933 456 zł. 

                                                           
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki  (Dz. U. poz. 1252). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1396 

 
3. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez wytwórców, 

o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, wynosi 0 MWh. 

4. Wartość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, wynosi 0 zł. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz 
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