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Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 

 

Informacja  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2018  

w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, 

o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne 

 

Informuję, że stosownie do treści art. 16 ust. 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 j.t. ze zm., dalej „ustawa Prawo energetyczne”) 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW sporządza i przedkłada 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) prognozy na okres 15 lat obejmujące 

w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, 

rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane techniczno-ekonomiczne 

dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do 

wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 21 ww. ustawy, przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata w terminie do dnia 30 

kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 20, i informuje o tych 

aktualizacjach Prezesa URE oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest 

przyłączone, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji 

prawnie chronionych.  

Aktualizacja, o której mowa powyżej, dokonywana jest w systemie kroczącym, tj. każda 

aktualizacja obejmuje kolejny nowy 15 letni okres, zgodnie z następującą zasadą: prognoza, która 

jest aktualizowana do dnia 30 kwietnia danego roku (n) obejmuje okres (n+14) lat.  

W związku z powyższym, stosownie do zapisów art. 16 ust. 20 i 21 ustawy Prawo energetyczne, 

informacje o prognozach na okres 15 lat, obejmujących lata 2018 – 2032, powinny zostać złożone 

przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie niższej niż 50 MW – w tym zakresie nie jest zatem 

ważna moc zainstalowana poszczególnych jednostek wytwórczych, lecz suma tych mocy 

zainstalowanych w źródłach energii. W tym kontekście zastosowanie będą miały postanowienia 

decyzji Prezesa URE udzielającej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, przy czym dotyczy 

to przedsiębiorstw energetycznych, których działalność gospodarcza wymaga uzyskania takiej 

koncesji (m.in. źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 50 MW).  

Jednocześnie wskazać należy, że powyższe nie zwalnia z obowiązku przedstawienia 

ww. informacji przez przedsiębiorstwa energetyczne, których działalność gospodarcza w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej nie wymaga uzyskania koncesji, tj. w źródłach energii o łącznej 

mocy zainstalowanej równej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła energii lub 

do jednostek kogeneracji (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo energetyczne). 

Natomiast przedsiębiorstwa, które nie składały dotychczas ww. prognoz, a obecnie uzyskały 

warunki, które obligują je do złożenia wskazanych w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy Prawo energetyczne 

informacji, tj. posiadają źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub 
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większej niż 50 MW, obowiązane są do sporządzenia i przedłożenia Prezesowi URE ww. prognozy 

dla okresu obejmującego lata 2018 – 2032. 

W celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE ww. informacji, 

w załączeniu do niniejszej Informacji dołączona została uaktualniona ankieta dla prognozy na 

okres 15 lat, obejmująca lata 2018-2032, w formie tabel: Tab_Informacje kontaktowe, Tab.1-2, 

Tab.3A-3C, Tab.4. Tab.5A-5D (plik Excel). Należy przy tym wskazać, że tabele 5A-5D powinny zostać 

wypełnione przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące źródła o łącznej mocy 

zainstalowanej równej lub większej niż 50 MW, przy czym informacje w tych tabelach dotyczą 

całkowitej działalności wytwórczej tych przedsiębiorstw niezależnie od tego czy planują wycofanie 

swoich źródeł z eksploatacji, budowę nowych źródeł czy też nie planują inwestycji w ogóle w okresie 

sprawozdawczym.  

W przypadku gdy przedsiębiorstwa energetyczne uznają, iż przedstawione Prezesowi URE 

informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419 j.t.) lub inne tajemnice prawnie chronione i nie powinny być ujawnione innym podmiotom, 

proszę o właściwe ich oznaczenie. 

Powyższe informacje należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres Urzędu Regulacji 

Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, 02-222 Warszawa, 

Al. Jerozolimskie 181, bądź przekazać bezpośrednio do siedziby Urzędu. Wypełnioną ankietę, 

w formacie Excel, należy również przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

prognozy2018@ure.gov.pl. Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa energetycznego. W razie pytań lub 

wątpliwości, co do treści niniejszej Informacji proszę o kontakt z Panią Agatą Opolską pod numerem 

tel. (22) 487 57 06 oraz z Panem Piotrem Karasiem pod numerem tel. (22) 487 57 09. 

Ponadto informuję, że stosownie do treści art. 56 ust. 1 pkt 1c) ustawy Prawo energetyczne 

karze pieniężnej podlega ten, kto nie przedstawia informacji, o których mowa m.in. w art. 16 ust. 21 

wyżej wymienionej ustawy. W tym zakresie zastosowanie mają także postanowienia art. 56 ust. 3–

7a ustawy Prawo energetyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Ankieta dla prognozy 15 lat obejmująca lata 2018-2032 

mailto:prognozy2018@ure.gov.pl

