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    Warszawa, 14 października  2015 r.  

 

Informacja dla odbiorców przemysłowych 

dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia  

i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej  

za rok 2015 

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 3 kwietnia 2015 r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), zwanej dalej „Ustawą” - 

wprowadzającej m.in. zmiany w sposobie realizacji przez odbiorców przemysłowych 

obowiązków w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia  

z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Prezes URE przypomina, jak w świetle 

powyższych zmian kształtować się będą obowiązki w zakresie umarzania świadectw 

pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłat zastępczych  

za rok 2015.  

 
 

Zgodnie z art. 188 ust. 1 Ustawy (obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.)  

za 2015 r. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy  

oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 188 ust. 2  

pkt 1-5 Ustawy, w zakresie określonym w art. 188 ust. 17 Ustawy, są obowiązani  

do dnia 30 czerwca 2016 r. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE 

świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane 

odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych 

w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej  

albo uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w art. 188 ust. 16 Ustawy. 

 

Ponadto, w myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) – w brzmieniu nadanym przez art. 179 pkt 5 Ustawy 

i obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r. - odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, 

o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 16 tej ustawy, są obowiązani   

do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy uzyskać  

i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo 
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pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, wydane dla energii 

elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony 

w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

Powyższe obowiązki wykonują m.in.:  

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym  

rok realizacji ww. obowiązków zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej 

oraz złożył - w terminie do dnia 18 kwietnia 2015 r. - oświadczenia, o których 

mowa w art. 188 ust. 4 Ustawy oraz w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa 

w pkt 1; 

3) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa  

w pkt 1 będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych 

lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

4) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1 

będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów 

ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez 

niego poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, będących 

przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę 

prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy 

przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie towarowej lub na rynku 
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organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany. 

 

Stosownie do treści art. 188 ust. 5 Prezes URE w dniu 24 kwietnia 2015 r. sporządził 

i opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazy odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli  oświadczenia uprawniające do realizacji obowiązków 

przy uwzględnieniu treści powołanych omawianych przepisów . 

 W myśl powołanych powyżej przepisów - obowiązujących od dnia 4 kwietnia 

2015 r. - obowiązki w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia (art. 188 ust. 1 

Ustawy) oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji (art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) 

lub uiszczenia opłaty zastępczej wykonują m.in:  

1) samodzielnie odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a także złożył 

oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz  

w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne i został uwzględniony w wykazach odbiorców 

przemysłowych zamieszczonych w powołanych powyżej Informacjach Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki Nr 16/2015 oraz Nr 20/2015;  

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu energią i sprzedające tę energię odbiorcom 

końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 1,  a zatem również 

odbiorcom przemysłowym, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

obowiązku zużyli mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz zostali uwzględnieni  

w ww. wykazie 20/2015; 

- towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji zawieranych  

na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o których mowa w pkt 1 - 

a zatem również na zlecenie odbiorców przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz 

zostali uwzględnieni w ww. wykazie 20/2015 - na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany. 
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Zgodnie z art. 188 ust. 7 Ustawy obowiązek, o którym mowa w art. 188 ust. 1,  

w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym 

mowa w art. 188 ust. 4 Ustawy i dla których wartość współczynnika intensywności 

zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wykonywany jest w odniesieniu do 80% 

ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny 

użytek w 2015 r.;  

2) powyżej 20% i nie więcej niż 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego 

w 2015 r.; 

3)  powyżej 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 2015 r. 

 
Przez energię elektryczną zakupioną na użytek własny należy rozumieć energię 

zakupioną w celu jej zużycia przez ten podmiot, który ją zakupił. Do własnego użytku 

nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej (art. 3 ust. 13a ustawy – 

Prawo energetyczne).   

 
Podkreślić ponownie w tym miejscu należy, iż wyłącznie w odniesieniu do odbiorców 

przemysłowych uwzględnionych w  „Informacji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki Nr 20/2015 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, 

którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii” z dnia 13 maja 2015 r. obowiązek określony w art. 188 ust. 1 Ustawy 

może zostać zrealizowany od ilości energii elektrycznej ustalonej w sposób zgodny  

z art. 188 ust. 7 Ustawy. 

 

Powyższe „ulgi” nie dotyczą obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.). Obowiązek ten 

realizowany jest w odniesieniu do 100% energii elektrycznej zakupionej przez 

odbiorcę przemysłowego w roku realizacji obowiązku.  

 
Stosownie do treści art. 186 ust. 2 Ustawy do wykonania i rozliczenia obowiązku,  

o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne, za okres przed dniem 

wejścia w życie art. 179 pkt 5 Ustawy (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

3 kwietnia 2015 r.) oraz w zakresie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tego 
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obowiązku w tym okresie stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem przepis  

art. 186 ust. 2 Ustawy przesądza m.in., że do wykonania i realizacji ww. obowiązków 

przez podmioty zobowiązane (w tym przez odbiorców przemysłowych) za okres od dnia 

1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r. stosuje się zasady określone w art. 9a,  

art. 9e i art. 9m ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym  

do dnia 3 kwietnia 2015 r.).  

 

 Artykuł 186 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach przesądza, że do wykonania 

i realizacji obowiązku w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia 

z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej za okres przed dniem 4 kwietnia 2015 r. stosuje 

się przepisy dotychczasowe (tj. zasady określone w art. 9a, art. 9e i art. 9m  ustawy – Prawo 

energetyczne – w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.).  

 

I. W konsekwencji należy przyjąć, że za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  

3 kwietnia 2015 r. zastosowanie znajdą następujące zasady realizacji  

ww. obowiązków. 

1. Zgodnie z art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) 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  

ustawy – Prawo energetyczne „samodzielnie” realizuje obowiązki, o których 

mowa w art. 9a ust. 1 i 8 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym  

do dnia 3 kwietnia 2015 r,) w stosunku do 100% energii elektrycznej 

zakupionej w tym okresie (z uwagi na brak pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, o której 

mowa w art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw/Dz. U. z 2013 r. poz. 984/).  

2. Zgodnie z art. 9a ust. 1a5 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) ww. odbiorca przemysłowy jest 

zobowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie  

do dnia 31 maja 2016 roku informację o wysokości wykonanego obowiązku,  

o którym w mowa art. 9a ust. 1a3 ustawy – Prawo energetyczne oraz ilości energii 

elektrycznej zakupionej na własny użytek w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.  
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do dnia 3 kwietnia 2015 r., a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz 

wartości swojej produkcji w roku 2014 oraz oświadczenie,  

o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne  

(w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.). 

3. Zgodnie z art. 9a ust. 5, art. 9e ust. 14 i art. 9m ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) odbiorca 

przemysłowy jest zobowiązany: 

- uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu albo uiścić 

opłatę zastępczą w terminie do dnia 31 marca 2016 r.,   

- uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia z kogeneracji lub uiścić opłatę zastępczą w terminie  

do dnia 30 czerwca 2016 r.  

 
Powyższe dotyczy odbiorców przemysłowych, którzy zostali objęci wykazem 

odbiorców przemysłowych na rok 2015 sporządzonym i opublikowanym przez 

Prezesa URE dnia 24 grudnia 2014 r. (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr 44/2014 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych na rok 2015). 

 

 Termin realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) za okres od dnia  

1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r., przez odbiorców przemysłowych wymienionych  

w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 grudnia 2014 r. nr 44/2014  

i opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej URE  - upływa w dniu 31 marca 2016 r.  

 
 

II. Za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (dotyczy 

wyłącznie odbiorców przemysłowych objętych ww. wykazami odbiorców 

przemysłowych sporządzonymi i opublikowanymi przez Prezesa URE w Biuletynie 

Informacji Publicznej URE w dniu 24 kwietnia 2015 r. i w dniu 13 maja 2015 r.) 

zastosowanie znajdą następujące zasady realizacji ww. obowiązków: 

1.  Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 188 ust 17 pkt 4 Ustawy oraz 

zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 1 w związku z art. 9a ust. 12 pkt 1 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.) odbiorca 

przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 
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obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej a także złożył 

oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 4 Ustawy oraz w art. 9a ust. 3 

ustawy – Prawo energetyczne „samodzielnie” realizuje obowiązki, o których 

mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy oraz w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 

w stosunku do ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek  

w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  

2. Obowiązek, o którym mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy odbiorca przemysłowy, 

o którym mowa w pkt 1 realizuje od ilości energii elektrycznej ustalonej zgodnie 

z art. 188 ust. 17 pkt 4 przy uwzględnieniu treści art. 188 ust. 7 Ustawy.   

3. W przypadku obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.) odbiorca 

przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, realizuje ten obowiązek w odniesieniu 

do 100% energii elektrycznej zakupionej w omawianym okresie.  

4. Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 188 ust. 17 pkt 1 Ustawy 

energetyczne w przypadku odbiorcy przemysłowego, który w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył mniej niż 

100 GWh energii elektrycznej a także złożył oświadczenie, o którym mowa 

w art.  188 ust. 4 Ustawy obowiązek, o którym mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy, 

obowiązane jest wykonać przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną w stosunku do ilości energii 

elektrycznej sprzedanej temu odbiorcy w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do 

dnia 31 grudnia 2015 r.  

5. Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 188 ust. 17 pkt 3 Ustawy 

w przypadku odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył mniej niż 100 GWh energii 

elektrycznej a także złożył oświadczenie, o którym mowa w art.  188 ust. 4 

Ustawy obowiązek, o którym mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy obowiązany jest 

wykonać towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do 

ilości energii elektrycznej wynikającej z jej zakupu na podstawie transakcji 

zawieranych na zlecenie tego odbiorcy przemysłowego na giełdzie towarowej lub 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terenie RP rynek 

regulowany.  

6. W przypadkach wskazanych w pkt 4 i 5  obowiązek, o którym mowa w art. 188 

ust. 1 Ustawy przedsiębiorstwo energetyczne, towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski realizują - w zakresie energii elektrycznej, która została zużyta przez 
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odbiorcę przemysłowego na jego własne potrzeby  - przy uwzględnieniu treści 

art. 188 ust. 7 Ustawy  

7. Zgodnie z art. 188 ust. 14 Ustawy odbiorca przemysłowy, który złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 Ustawy, jest obowiązany do dnia 

31 sierpnia 2016 r., przekazać Prezesowi URE informację o ilości energii 

elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku 

(tj. w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.), spełnianiu 

warunków, o których mowa art. 188 w ust. 7 oraz wykonaniu obowiązku, 

o którym mowa w art. 188 ust. 1 (ta część informacji dotyczy tylko tych 

odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 1 Ustawy)  

a także oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 14 pkt 2 Ustawy. 

8. Zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.) odbiorca przemysłowy, który w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 

100 GWh energii elektrycznej, a także złożył oświadczenie, o którym mowa 

w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne jest obowiązany do dnia 

31 sierpnia 2016 r., przekazać Prezesowi URE informację o ilości energii 

elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku 

(tj. w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.)  

oraz wysokości wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – 

Prawo energetyczne a także oświadczenie, o treści wskazanej w art. 9a ust. 5  

pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

 Informacje określone w art. 188 ust. 14 Ustawy oraz w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo 

energetyczne wraz z oświadczeniem o treści określonej w tych przepisach do dnia 31 sierpnia 

2016 r. składają wszyscy odbiorcy przemysłowi, którzy złożyli oświadczenia, o których mowa 

w art. 188 ust. 4 Ustawy oraz w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne i znajdują  

się w wykazach odbiorców przemysłowych opublikowanych przez Prezesa URE w BIP URE  

w dniu 24 kwietnia 2015 r. oraz w dniu 13 maja 2015 r. 
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 UWAGA: 

- wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego względnie uiszczenia opłaty 

zastępczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r. możliwe jest 

wyłącznie w terminie do dnia 31 marca 2016 r., 

- wykonanie ww. obowiązku za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

możliwe jest w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r., 

- wykonanie obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia z kogeneracji za obydwa ww. okresy 2015 r. możliwe jest w terminie do dnia  

30 czerwca 2016 r. 

 

 
W związku z powyższym w załączeniu przedstawiono przykładowe wzory 

wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji uwzgledniające powyższy stan 

prawny.  

 

 

 

 

KALENDARIUM  ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO 

 Uwaga: Wszystkie niżej wskazane terminy mają charakter terminów 

materialnoprawnych, które nie mogą zostać przedłużone ani przywrócone. Powyższe  

w szczególności oznacza, że w przypadku niżej wskazanych terminów do złożenia 

oświadczeń lub informacji, muszą te oświadczenia lub informacje wpłynąć do Urzędu 

Regulacji Energetyki najpóźniej w dniu upływu terminu, przy czym do obliczania tych 

terminów NIE znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego zamieszczone w art. 57-60. 
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 30 listopada 2015 r.  

Tego dnia upływa termin złożenia przez odbiorców przemysłowych:  

- oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 Ustawy wraz z opinią biegłego 

rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej, 

- oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3  ustawy – Prawo energetyczne. 

Wzory ww. oświadczeń przedstawiono w załączeniu do niniejszej informacji. 

 

 31 grudnia 2015 r.  

Tego dnia upływa termin publikacji przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji 

Publicznej URE: 

- wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2015 r. złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 Ustawy,  

- wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2015 r. złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3  ustawy – Prawo energetyczne. 

 

 31 marca 2016 r.  

Tego dnia upływa termin realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – 

Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) 

(tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw 

pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r.  

do dnia 3 kwietnia 2015 r. 

 

 31 maja 2016 r.  

Tego dnia upływa termin złożenia, przez odbiorców przemysłowych uwzględnionych  

w wykazie z dnia 24 grudnia 2014 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji 

Publicznej URE, informacji o wysokości wykonanych za okres od dnia 1 stycznia  

2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 

ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) 

oraz ilości energii elektrycznej zakupionej w ww. okresie na własny użytek, a także  

o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku 2014,  

jak również oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.). 
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 30 czerwca 2016 r.  

Tego dnia upływa termin realizacji: 

- obowiązku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy za okres od dnia  

4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

- obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne 

(w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) za okres od dnia  

1 stycznia 2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r. oraz obowiązku, o którym mowa  

w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym  

od dnia 4 kwietnia 2015 r.) za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia  

31 grudnia 2015 r. 

 

 31 sierpnia 2016 r.  

Tego dnia upływa termin do: 

- złożenia informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 14 Ustawy, 

- złożenia informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5  

ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 

2015 r.). 

 
 


