
                                                                                                                      Warszawa, 1 października 2015 r. 

 

                    Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2015 
 

dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych 

w sprawie 

przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań 

dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji  

 

 

Nawiązując do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2015 z dnia 

28 maja 2015 r. (dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE) przypominam 

operatorom systemów dystrybucyjnych o obowiązku wynikającym z art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478). 

W związku z art. 213 ww. ustawy Prezes URE oczekuje sprawozdania za III 

kwartał br., przygotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania 

kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 597) – do 14 listopada 2015 r.  

Wersja elektroniczna formularza znajduje się także na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej URE: 

http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje/1464,Informacje.html 

  

Jednocześnie, w związku z koniecznością publikacji przedkładanych sprawozdań na 

stronach internetowych i wymogami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r, poz. 526), 

które zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne (w tym Prezesa URE) do 

dostosowania serwisów www. do standardu WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines), Prezes URE informuje, że sprawozdania kwartalne dotyczące mikroinstalacji, 

począwszy od sprawozdania za III kwartał 2015 r., będą publikowane w Biuletynie 

http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje/1464,Informacje.html


Informacji Publicznej w otwartej formie Adobe Portable Document Format. Powyższe 

powoduje konieczność wpisania w pobranym z Internetu arkuszu Excela imienia 

i nazwiska osoby (bądź osób) podpisującej (podpisujących) sprawozdanie oraz 

zajmowanego stanowiska. 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 168 pkt 11 ww. ustawy – karze pieniężnej 

podlega ten, kto nie przedkłada Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 6 

ust. 3 lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje. Wysokość kary zgodnie 

z art. 170 ust. 4 pkt 1 wynosi 10 000 zł.  

 


