Stawki opłat
dla
- uczestników systemu –
obowiązujące od dnia 01 marzec 2021 roku

Zgodnie z zawartą w statusie zasadą pokrywania kosztów REDcert zastrzega
sobie prawo do corocznej weryfikacji stawek opłat wynikającej z rozwoju
systemu.

wersja 9

Stan na dzień 02 luty 2021 roku

Zgodnie z § 8 umowy systemowej REDcert pobiera od uczestników (partnerów umowy)
roczną opłatę za korzystanie z ustanowionych umownie usług w obecnym systemie REDcert.
Opłatę pobiera się według następującego schematu:

opłata roczna = A + B + C
Strukturę opłat opracowano w sposób pozwalający na uzyskanie odpowiedniego
racjonalnego rozłożenia kosztów eksploatacji systemu na wszystkich uczestników systemu
REDcert.

A: Opłata podstawowa
za uczestnika
za uczestnika* - małe przedsiębiorstwo**
za uczestnika* – mikroprzedsiębiorstwo ***

1 raz w roku
1 raz w roku
1 raz w roku

275,00 EUR
200,00 EUR
150,00 EUR

* wyłącznie system REDcert-DE
** małe przedsiębiorstwo

= jedna lokalizacja oraz ≤ 1.000 ton

rocznego obrotu / rocznej produkcji
biomasy stałej lub ekwiwalentnej biomasy
ciekłej
** małe przedsiębiorstwo odpady/pozostałości

= jedna lokalizacja produkcyjna oraz ≤ 400

ton rocznego tonażu odpadów /
pozostałości
*** mikroprzedsiębiorstwo

= jedna lokalizacja oraz ≤ 500 ton rocznego

obrotu / rocznej produkcji biomasy stałej
lub ekwiwalentnej biomasy ciekłej
*** mikroprzedsiębiorstwo odpady/pozostałości

= jedna lokalizacja produkcyjna oraz < 100 ton
rocznego tonażu odpadów / pozostałości

B: Opłata progresywna
uzależniona od liczby zarejestrowanych lokalizacji
za lokalizacje w liczbie od 1 do 3
za lokalizacje w liczbie od 4 do 10
za lokalizacje w liczbie od 11 do 20
za lokalizacje w liczbie od 21 do 50
za lokalizacje w liczbie od 51 do 100
od 101 lokalizacji …

za lokalizację
za lokalizację
za lokalizację
za lokalizację
za lokalizację
za lokalizację

55,00 EUR
50,00 EUR
45,00 EUR
40,00 EUR
35,00 EUR
30,00 EUR
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C: Opłata ilościowa
• odnosząca się do masy biomasy ciekłej lub gazowej, dostarczonej jako biomasa
zrównoważona we wszystkich użytkowanych systemach REDcert lub zużytej
w przedsiębiorstwie.
• biomasa stała (sprzedaż przed konwersją) w oparciu o współczynniki przeliczeniowe
przeliczana jest na ekwiwalentną masę biomasy ciekłej lub gazowej
z uwzględnieniem specyficznego „urobku” biomasy ciekłej lub gazowej.

olej roślinny / FAME / zużyty tłuszcz spożywczy
etanol
biometan (gęstość 0,72 kg/m3)
bioLNG
olej pirolizowy
mydło z produkcji siarczanów
gęsty ług odpadkowy, ług posiarczynowy

za tonę
za tonę
za tonę
za tonę
za tonę
za tonę
za tonę

0,038 EUR
0,029 EUR
0,056 EUR
0,056 EUR
0,022 EUR
0,008 EUR
0,001 EUR

Dane bazujące na obrocie wyceniane są na podstawie aktualnych wartości gęstości
podanych przez BFM w piśmie z dnia 01 kwietnia 2011 roku.

Współczynniki przelicznikowe (dla ekwiwalentów oleju / etanolu / gazu):
nasiona oleiste
zboże
buraki cukrowe
substraty dla biogazu / biometanu
pozostała biomasa

masa (w tonach) x 0,5
masa (w tonach) x 0,6
masa (w tonach) x 0,175
massa (w tonach) x 0,062
do ustalenia w zależności od potrzeby

Objaśnienia
Opłatę roczną pobiera się w połowie roku. Podstawę opłaty ilościowej stanowi ustalona dla
poprzedniego roku ilość biomasy stałej, ciekłej lub gazowej, dostarczonej jako biomasa
zrównoważona we wszystkich użytkowanych systemach REDcert lub zużytej
w przedsiębiorstwie.
W przypadku zakończenia umowy systemowej naliczona zostanie opłata roczna.
Opłata A (opłata podstawowa) jest wymagalna zawsze w pełnej wysokości, podczas gdy
opłata B (liczba lokalizacji w momencie wypowiedzenia) oraz
opłata C (masa biomasy ciekłej sprzedanej do momentu wypowiedzenia) są pobierane
w oparciu o obowiązujące w momencie wypowiedzenia wskaźniki udziałów w opłatach.
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