
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 
          

          PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI 

 

Działając na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610), w związku art. 73 ust. 3, ust. 3a pkt 3 i ust. 4 

pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także w związku z § 4 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości  

i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana 

w drodze aukcji w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2363), 

ogłaszam 

aukcję zwykłą na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: 

„AZ/6/2021”. 

W aukcji mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej 

niż 1 MW, określonych w art. 77 ust. 5 pkt 7 i 7a ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa  

w art. 76 ust. 1 tej ustawy.  

Parametry aukcji  

1. Termin przeprowadzenia sesji aukcji: 2 czerwca 2021 r.  

2. Godzina otwarcia sesji aukcji: 08:00:00.  

3. Godzina zamknięcia sesji aukcji: 18:00:00.  

4. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze 

aukcji: 1 800 000,000 MWh, w tym maksymalna ilość energii elektrycznej, która 

może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii 

zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem 

wyłącznej strefy ekonomicznej: 97 038,436 MWh.  

5. Maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze 

aukcji: 1 206 000 000,00 zł, w tym maksymalna wartość energii elektrycznej, 

która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców energii 

elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza 

obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej: 66 765 179,42 zł. 
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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 

  


