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URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 

 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021 

w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022 

 
 

Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610, z późn. zm.) informuję, że stawka opłaty OZE, 

obowiązująca w roku 2022 wynosi: 

0,90 zł/MWh 

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają 

w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu 

przepisów ustawy - Prawo energetyczne opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której 

mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku. 

W przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2022 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania 

taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w niniejszej 

Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami 

końcowymi od dnia 1 stycznia 2022 r. stosować opłatę OZE według stawki opublikowanej 

w niniejszej Informacji. 
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DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r. 

Poz. 2185 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 28 listopada 2021 r. 

w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 wynosi 4,06 zł/MWh. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 

poz. 1949). 


