
Informacja 

dot. realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo 

energetyczne za rok 2013 przez odbiorców przemysłowych 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 490), uprzejmie informujemy, iż stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

zaprezentowane w Informacji dot. realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 

ustawy – Prawo energetyczne za rok 2013 odnosić również należy do realizacji 

przedmiotowego obowiązku przez odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 3 

pkt 20e ustawy – Prawo energetyczne. 

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8 wykonuje odbiorca przemysłowy, który 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 

100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego 

produkcji, a także złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 tej ustawy. 

 

Zatem w ocenie Prezesa URE w obecnym stanie prawnym możliwe jest wypełnienie 

przez odbiorców przemysłowych ww. obowiązku za rok 2013 poprzez umorzenie 

tzw. „fioletowych” świadectw pochodzenia z kogeneracji − obejmujących energię 

elektryczną wytworzoną w jednostkach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a – 

ustawy – Prawo energetyczne w roku 2013 – względnie uiszczenie opłaty zastępczej 

− w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.  

 

Jednocześnie przypominamy, że zawarty w art. 9a ust. 1a5 ustawy – Prawo energetyczne 

termin do złożenia określonych w tym przepisie:  

1) informacji o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a 

ust. 1a3, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku 

realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz 

wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

obowiązku, 

jak również 



2) stosownej treści oświadczenia, składanego pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny  

nie uległy zmianie.  

 

 

 

 
 

 


