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         Warszawa, dnia 21 stycznia  2016 r.  

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla operatorów systemów 

elektroenergetycznych w sprawie przekazywania informacji o ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

przyłączonych do ich sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego 

 

Zgodnie z art. 9c ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 

z późn. zm.) operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, 

jest obowiązany przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje 

o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, 

z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia: 

1)   31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, 

2)   31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego 

- z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to instalacji spalania wielopaliwowego i układów 

hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni 

wodnych z członem pompowym. 

 Obowiązek wynikający z art. 9c ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne dotyczy 

każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu energetycznego, niezależenie 

od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji odnawialnego źródła energii.  

 

Należy wskazać, iż obecne brzmienie ww. przepisu obowiązuje od dnia 4 maja 2015 r., 

z którym to dniem nastąpiło wyłączenie z zakresu przedmiotowego obowiązku 

informacji dotyczących instalacji spalania wielopaliwowego, układów hybrydowych 

oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym. 

 

 Należy dodać, iż wypełnienie obowiązku informowania kwartalnego Prezesa URE 

o przyłączonych do sieci operatora wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w mikroinstalacji, wynikającego z art. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

nie wyczerpuje obowiązku opisanego w art. 9c ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne. 
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Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy – Prawo 

energetyczne, karze podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie 

art. 9h, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy. 

 

Mając ponadto na uwadze, iż dotychczas Prezes URE otrzymywał przedmiotowe 

informacje od operatorów systemów elektroenergetycznych w formie papierowej, 

w celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji obowiązku 

na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Monitorowanie - ankiety i arkusze” – 

„Energia elektryczna” zamieszono wzór ankiety, którą należy wypełnić danymi, 

wydrukować i podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy: 

 przesłać w formie listownej na adres: 

Urząd Regulacji Energetyki 

Departament Systemów Wsparcia 

Al. Jerozolimskie 181 

02-222 Warszawa 

 przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: dsw@ure.gov.pl . 
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