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• Brak ofert w koszyku dla istniejących biogazowni pow. 1MW
• Brak dostatecznej ilości ofert w trzech koszykach dla istniejących 

instalacji by wyczerpać dostępny wolumen
• W tylko jednym (na cztery) koszyku wykorzystano wolumen 
• Wykorzystanie budżetu znacznie niższe niż wykorzystanie 

wolumenu
• Ceny w aukcji dla nowych projektów (< 1MW) poniżej 300 zł 

(min 258 zł) – kilka projektów wiatrowych? pomimo 
ustanowienia zaniżonej ceny referencyjnej 

• Średnia cena w aukcji dla nowych projektów 353 zł – ponad 100 
zł mniej niż ceny referencyjne 

• Underbidding? 
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Zaskoczenia pierwszej aukcji



• Rozdysponowano 38% całego wolumenu aukcyjnego i 29%
budżetu

• Dla nowych projektów rozdysponowano 99% wolumenu i 74%
budżetu

• Dla istniejących instalacji rozdysponowano jedynie 21%
wolumenu i 18% budżetu

• Dla istniejących biogazowni zarezerwowano 77% wolumenu
aukcyjnego dla istniejących instalacji, a rozdysponowano jedynie
32% tej puli

• Istniejące małe hydroelektrownie wykorzystały jedynie 32%
wolumenu
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Wyniki aukcji – kilka liczb

Source: ERO06.12.16



• Sprawnej platformy aukcyjnej
• Zgodnego z terminami ustawowymi przyjęcia rozporządzeń

umożliwiających ogłoszenie aukcji – aukcja odbyła się w ostatni
dzień roku

• Klarownej procedury kwalifikacji istniejących instalacji do aukcji
• Poprawnej formuły uwzględniania otrzymanej pomocy

publicznej (rozporządzenie precyzujące art. 39 Ustawy o OZE)
• Czasu na złożenie i weryfikację złożonych ofert
• Wiedzy?
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Czego zabrakło?

Source: ERO06.12.16
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Co dalej?

• Aukcja „naprawcza” na dotychczasowych zasadach i dla
wszystkich, ale wciąż wiele wątpliwości co do wolumenu i
koszyków

• Nowelizacja ustawy o OZE – zakres? Art. 39 i …..?
• Jakie wolumeny i jakie ceny referencyjne na 2017 – nie

wiadomo pomimo ze zostały przekroczone terminy ustawowe
na ich ogłoszenie

• Aukcja „zasadnicza” nie wcześniej niż na przełomie III i IV
kwartału 2017 – zmiany Ustawy o OZE w zamierzeniu będą
wprowadzane w trybie projektu rządowego (co najmniej 6
miesięczna procedura)
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