
 

Warszawa, 14 października 2015 r. 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2015 

dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2016 z możliwości 

przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 9a  

ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne 

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) odbiorca przemysłowy (w rozumieniu art. 52 ust. 6 ww. 

ustawy) zamierzający skorzystać w roku 2016 z możliwości realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 52 ust. 1 na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 tej ustawy, zobowiązany jest  

w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, 

tj. w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. złożyć Prezesowi URE oświadczenie 

potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny 

użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, 

4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1, oraz 

stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, 

wyrażoną w procentach 

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. 

Odnośnie metodologii wyliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na 

potrzeby składania ww. oświadczenia, wystosowane zostało zapytanie do Ministerstwa 

Gospodarki. Odpowiedź w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Regulacji Energetyki niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)  odbiorca przemysłowy (w rozumieniu art. 9a ust. 6 ww. ustawy), 

który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku określonego w art. 9a 

ust. 1 zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej zamierzający skorzystać w 2016 r.  

z możliwości realizacji tego obowiązku  na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy – 

Prawo energetyczne, składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej  

niż 100 GWh energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 



obowiązku, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok realizacji obowiązku, tj.  w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.  

 

Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. wyklucza: 

1) skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii na potrzeby realizacji obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 tej 

ustawy przez odbiorcę przemysłowego i w odniesieniu do tego odbiorcy, 

2) możliwość realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne przez odbiorcę przemysłowego.  

 

Termin na złożenie ww. oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego, co oznacza,  

że o jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki, a więc najpóźniej 

w dniu 30 listopada 2015 r. ww. oświadczenia muszą wpłynąć do Urzędu (w szczególności 

nie jest wystarczające nadanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego). 

  

Powyższe oświadczenia należy kierować na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki  

w Warszawie: Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A); 02‐222 Warszawa.  

 

W załączeniu przykładowe wzory oświadczeń, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.  

 

 

 


