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URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR-7113- 28(1)/2015/AOp 

 

wg rozdzielnika 

 

Uprzejmie  informuję, iż w związku z nałożonym na podstawie art. 49a ust. 9 ustawy – Prawo 

energetyczne zobowiązaniem przedsiębiorstw energetycznych do złożenia w terminie 

do 31 marca 2015 r. Sprawozdania z realizacji w 2014 r. obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 

ww. artykułu, została przygotowana w Urzędzie Regulacji Energetyki Informacja dotycząca zakresu 

Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 

1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków.  

Niniejsza Informacja zastępuje Informację z dnia 26 marca 2014 r. i uwzględnia zmianę przepisów 

prawa. Została ona przygotowana z wykorzystaniem doświadczeń pozyskanych w procesie 

kontroli wypełnienia przez te przedsiębiorstwa obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 

ustawy – Prawo energetyczne w latach ubiegłych.  

Treść niniejszej Informacji wraz z załącznikami: ankietą - Formularz R-14 oraz tabelą dotyczącą 

sprzedaży energii elektrycznej są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Regulacji Energetyki 

www.ure.gov.pl 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw 

Konsumenckich URE, w podziale na spółki objęte ww. obowiązkiem wynikającym: 

 z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 

- p. Anna Chłapińska - tel. kontaktowy: 22 487 56 02;  

- p. Grzegorz Pogorzelski – tel. kontaktowy: 22 487 56 01; 

 z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, czyli spółki mające prawo 

do otrzymywania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 

29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 ze zm.) 

- p. Agata Opolska - tel. kontaktowy: 22 487 57 06; 

- p. Robert Wrzesień - tel. kontaktowy: 22 487 57 06. 
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