
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. 

Poz. 2063 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1) 

z dnia13 listopada 2015 r. 

w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
 

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 410,02 zł/MWh. 

§ 2. 1. Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 pkt 2 ustawy, 

dla instalacji odnawialnego źródła energii: 

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarza-

nia energii elektrycznej, wynosi 500 zł/MWh; 

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh; 

3) wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 

305 zł/MWh; 

4) wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 

335 zł/MWh; 

5) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4, wynosi 340 zł/MWh; 

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 

415 zł/MWh; 

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej 

kogeneracji, wynosi 435 zł/MWh; 

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 150 MWt, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej in-

stalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 420 zł/MWh; 

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 150 MWt, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej ulegające biodegradacji części odpa-

dów przemysłowych lub komunalnych, w tym odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 

osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, wynosi 385 zł/MWh; 

10) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 475 zł/MWh; 

                                                           
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). 
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11) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej energię wiatru na lądzie, wynosi 415 zł/MWh; 

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej energię wiatru na lądzie, wynosi 385 zł/MWh; 

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh; 

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh; 

15) wykorzystujących energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh; 

16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących energię promieniowania sło-

necznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 465 zł/MWh; 

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących energię promieniowania słonecz-

nego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 445 zł/MWh; 

18) wykorzystujących energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh. 

2. Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 pkt 2 ustawy, dla 

instalacji odnawialnego źródła energii zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy: 

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarza-

nia energii elektrycznej, wynosi 500 zł/MWh; 

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh; 

3) wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 

305 zł/MWh; 

4) wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 

335 zł/MWh; 

5) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4, wynosi 340 zł/MWh; 

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, wynosi 

415 zł/MWh; 

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej 

kogeneracji, wynosi 435zł/MWh; 

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 150 MWt, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej in-

stalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 420 zł/MWh; 

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie 

większej niż 150 MWt, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej ulegające biodegradacji części odpa-

dów przemysłowych lub komunalnych, w tym odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 

osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, wynosi 385 zł/MWh; 

10) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 475 zł/MWh; 

11) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej energię wiatru na lądzie, wynosi 415 zł/MWh; 

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elek-

trycznej energię wiatru na lądzie, wynosi 385 zł/MWh; 

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh; 

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania 

energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh; 

15) wykorzystujących energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh; 
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16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących energię promieniowania sło-

necznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 465 zł/MWh; 

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących energię promieniowania słonecz-

nego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 445 zł/MWh; 

18) wykorzystujących energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh. 

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

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz 




