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Oświadczenie o poniesieniu nakładów inwestycyjnych 

Typ jednostki rynku mocy1  nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania 

Nazwa jednostki rynku mocy Blok 1 

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy 35 MW 

 

Wymagane nakłady inwestycyjne netto, zł2 84 000 000,00 

Sumaryczny udział wartości wszystkich pozycji wskazanych w zestawieniu  
w odniesieniu do wymaganych nakładów inwestycyjnych, % 

101,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Właściwe zaznaczyć 
2 Wymagane nakłady inwestycyjne netto określone jako iloczyn mocy osiągalnej netto danej jednostki rynku mocy i jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych określonego dla danej aukcji 

głównej. 

Z komentarzem [A1]: Typ jednostki rynku mocy 
podany we wniosku o certyfikację. 

Z komentarzem [A2]: Nazwa jednostki rynku mocy 
podana we wniosku o certyfikację. 

Z komentarzem [A3]: Moc osiągalna netto jednostki 
rynku mocy podana we wniosku o certyfikację lub 
zaktualizowana zatwierdzonym wnioskiem o zmianę 
mocy, o którym mowa w pkt. 14.4.1 Regulaminu Rynku 
Mocy. 

Z komentarzem [A4]: Wartość wyznaczona jako 
iloczyn mocy osiągalnej netto jednostki rynku mocy i 
jednostkowego poziomu nakładów inwestycyjnych 
określonego dla danej aukcji głównej. 

Z komentarzem [A5]: Wartość obliczona jako iloraz 
sumy wartości księgowych nakładów netto alokowanych 
na jednostkę rynku mocy i wymaganych nakładów 
inwestycyjnych. 
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Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

L.p. Rodzaj 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Opis towaru lub usługi objętej 
dokumentem księgowym 

Sposób powiązania z realizacją 
jednostki rynku mocy 

Wartość 
całkowita 
dokumentu 
księgowego 
netto, zł 

Wartość księgowa 
nakładów netto 
alokowana na 
jednostkę rynku 
mocy3, zł 

1.  Faktura VAT 123/BL1/1 01.02.2019 1 etap budowy bloku 15 MW w JRM Blok 1 Dotyczy jednej jednostki rynku mocy - 
Blok 1 

55 000 000 55 000 000 

2.  Faktura VAT 123/BL1/2 03.05.2020 2 etap budowy bloku 15 MW w JRM Blok 1 Dotyczy jednej jednostki rynku mocy - 
Blok 1 

15 000 000 15 000 000 

3.  Faktura VAT 123/BL1/3 06.09.2021 3 etap budowy bloku 15 MW w JRM Blok 1 Dotyczy jednej jednostki rynku mocy - 
Blok 1 

15 050 000 15 050 000 

4.  Faktura 
korygująca 

123/BL1/1K 02.11.2021 Korekta faktury VAT o numerze 123/BL1/1 Dotyczy jednej jednostki rynku mocy -  
Blok 1 

-150 000 -150 000 

5.  Faktura 
zaliczkowa 

2/BL1 01.01.2019 Zaliczka nr 2 na poczet umowy „Budowa 
bloku 15 MW w JRM Blok 1” 

Dotyczy jednej jednostki rynku mocy - 
Blok 1 

100 000 100 000 

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, zł 85 000 00,00 

 

 
3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.5 Regulaminu Rynku Mocy. 

Z komentarzem [A6]: Najczęściej stosowanym 
dokumentem księgowym, potwierdzającym poniesienie 
nakładu, jest faktura. W przypadku wykazania 
poniesionego nakładu na podstawie innych 
dokumentów księgowych sugeruje się przesłanie skanu 
przedmiotowego dokumentu do PSE w celu weryfikacji 
kwalifikowalności nakładu.    

Z komentarzem [A7]: Data wystawienia dokumentu 
księgowego przypadającą w okresie kwalifikowalności 
nakładów.  
W przypadku, gdy pierwszym okresem dostaw jest rok 
2024, kwalifikowane są nakłady ponoszone od 2019 
roku.  

Z komentarzem [A8]: W przypadku, gdy dana pozycja 
dotyczy tylko jednostki rynku mocy będącej 
przedmiotem oświadczenia kwota alokowana jest równa 
całkowitej wartości dokumentu księgowego.  

Z komentarzem [A9]: Jednoznaczne wskazanie, 
którego dokumentu księgowego dotyczy korekta. 

Z komentarzem [A10]: Faktura zaliczkowa powinna 
być zakwalifikowana jako nakład inwestycyjny, o ile 
okres poniesienia nakładu przypada na okres 
kwalifikowalności, a zaliczka dotyczy wyłącznie 
przedmiotowej inwestycji. 

Z komentarzem [A11]: Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych, tożsama z wartością podaną 
w załączniku 14.3, potwierdzona w niezależnej 
ekspertyzie. 
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Dodatkowe informacje4  

 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Operacyjnego Kamienia Milowego w zakresie poniesionych nakładów inwestycyjnych5 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych 

Data dd.mm.rrrr 

Podpis [ ]  

 

 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 
5 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na więcej niż jeden okres dostaw w aukcji głównej. 

Z komentarzem [A12]: Należy podać datę podpisania 
dokumentu.  
 

Z komentarzem [A13]: Należy złożyć podpis 
kwalifikowany osoby składającej oświadczenie w 
systemie PURM, posiadającej umocowanie do 
reprezentowania dostawcy mocy w procesach 
związanych z monitorowaniem umów mocowych (na 
podstawie załącznika nr 4.3 do regulaminu rynku mocy 
stanowiącego pełnomocnictwo). 
 
UWAGA: Nie jest konieczne podpisanie oświadczenia 
zgodnie z reprezentacją dostawcy mocy. 


