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Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. 

 

 

Informacja  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2016)  

w sprawie przekazania informacji dotyczących ilości energii 

elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE 

oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE 

za okres od 1 do 31 lipca 2016 r.  
 

 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925) 

nowelizującej ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 478 z późn. zm., dalej ustawa OZE), przypominam,  że zgodnie z aktualnym brzmieniem 

art. 100 ust. 2 ustawy OZE, płatnik opłaty OZE (tj. w myśl art. 95 ust. 2 ustawy OZE operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego/OSD/) winien przekazać Prezesowi URE 

w szczególności informację o: 

1) ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE, 

2) wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE 

– w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 101 ustawy OZE.  

Przypominam, że stosownie do treści art. 96 ustawy OZE, informacja o ilości energii elektrycznej 

pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych, stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty 

OZE: 

1) uwzględnia – w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, 

o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE1 –  ulgi, o których mowa w art. 96 ust. 2 tej 

ustawy, 

2) nie uwzględnia ilości energii elektrycznej zużywanej przez:  

- OSD, 

- przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej nie będące OSD, 

                                                           

1 Stosownie do treści art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 478) odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie, o którym mowa 
w art. 52 ust. 3 tej ustawy, po raz pierwszy w terminie do 30 listopada 2015 r. Wykaz odbiorców 
przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych 
źródłach energii został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej URE 31 grudnia 2015 r. a następnie 
został zaktualizowany 21 marca 2016 r. 
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- przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej  

– w części, w jakiej jest zużywana do jej wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji. 

Dodatkowo, mając na uwadze konieczność zapewnienia, że ta sama energia elektryczna nie będzie 

wykazywana przez różnych operatorów sieci dystrybucyjnych należy przyjąć zasadę, że energia 

elektryczna pobrana z sieci od operatora sieci elektroenergetycznej przez OSD i zużyta przez niego 

na potrzeby własne, powinna być przedstawiona przez tego OSD, z uwzględnieniem pkt 1 i 2, 

o których mowa powyżej. 

 

W celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych, do 

niniejszej Informacji załączona została ankieta (w formacie MS Excel), która winna być 

wypełniona przez płatników opłaty OZE. 

Powyższe dane należy przekazać do 6 sierpnia 2016 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki, 

Departament Systemów Wsparcia, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć 

bezpośrednio w Kancelarii Urzędu. Wypełnioną ankietę, należy również przesyłać we 

wskazanym terminie oraz w załączonym formacie, elektronicznie na adres e-mail: 

oplataoze@ure.gov.pl.  

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania  płatnika OZE ujawnionych we właściwym rejestrze lub ustanowionego zgodnie 

z zasadami reprezentacji pełnomocnika. W przypadku, gdy składane informacje podpisane zostały 

przez osobę działającą na podstawie stosunku pełnomocnictwa, należy również dołączyć właściwy 

dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

mailto:oplataoze@ure.gov.pl


I.

Płatnik opłaty OZE

(nazwa operatora systemu 

elektroenergetycznego 

dysytrybucyjnego )

II.

Okres rozliczeniowy

III.

Ilość energii elektrycznej, która 

stanowi podstawę do naliczania 

opłaty OZE [MWh]

(z dokładnością do 

3 miejsc po przecinku)

IV.

Wielkość należnych środków z 

tytułu opłaty OZE [zł]

(z dokładnością do

2 miejsc po przecinku)

V.

Wielkość pobranych środków z 

tytułu opłaty OZE [zł]

(z dokładnością do

2 miejsc po przecinku)

VI.

Imię i nazwisko osoby 

sporządzającej informację

VII.

Nr telefonu osoby 

sporządzającej informację


