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Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2017  

 

w sprawie  

gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej 

w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b) biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i paliwach ciekłych; 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich  

do ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego,  

o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do 

tego rozporządzenia;. 

Powyższy obowiązek wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującego rozporządzenie Rady 

(UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 

84 z 20.03.2014, str. 61), zwanego dalej "rozporządzeniem 256/2014", oraz rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiającego format 

i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014, oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 2386/96 i (UE, Euratom) nr 833/2010 (Dz. Urz. UE L 302 z 22.10.2014, str. 26), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1113/2014”. 

Jednocześnie art. 9t ustawy - Prawo energetyczne stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w instalacjach odnawialnego źródła energii 
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z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii 

elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego 

lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące realizację 

projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu 256/2014 poprzez 

przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 2 i 3 

załącznika do tego rozporządzenia. Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, producenci i podmioty realizujące lub planujące 

realizację projektów inwestycyjnych są zobowiązane do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biopaliw 

ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa ciekłe (instalacje  

o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok)1. 

Wzorzec, według którego przekazane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane powinny 

być zestawione, został określony w załączniku do rozporządzenia 1113/2014,  

a odpowiednie formularze załączone do niniejszej informacji. 

Przekazanie przez przedsiębiorstwa informacji powinno nastąpić do 1 czerwca 2017 r. 

Informacje należy przesyłać drogą elektroniczną (w formie umożliwiającej edycję danych) na adres 

rozporzadzenie256@ure.gov.pl oraz drogą pocztową do Urzędu Regulacji Energetyki na adres  

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z dopiskiem „rozporządzenie 256”. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 

- w zakresie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych i jądrowych – 22 487 

5709  

- w zakresie produkcji energii elektrycznej w instalacjach wytwórczych  

na biomasę/biopłyny/odpady – 22 487 5773 

- w zakresie elektrowni wytwarzających energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie 

kogeneracji (instalacje o mocy elektrycznej co najmniej 20 MW) – 22 487 5738 

- w zakresie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, farmach wiatrowych, 

instalacjach wykorzystujących technologie skoncentrowanej energii słonecznej i geotermicznych 

oraz instalacjach fotowoltaicznych – 12 357 2708 

- w zakresie przesyłania energii elektrycznej – 22 487 5794 

                                                           
1 Art. 30 ust. 2a ustawy o biokomponentach wskazuje jako podstawę prawną rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 
nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 736/96. W 2014 r. 
rozporządzenie to zostało zastąpione przez rozporządzenie 256/2014. 

mailto:rozporzadzenie617@ure.gov.pl
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- w zakresie przesyłania gazu, terminali LNG oraz składowania – 22 487 5764 

- w zakresie biopaliw – 22 487 5754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Formularze E1, E2, E3, G1, G2, G3, G4, B1 
2. Rozporządzenie 256/2014 
3. Rozporządzenie 1113/2014 

 


