Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2018
dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia,
o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, za 2017 rok.
Zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 755, ze zm.) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, przekazuje
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki:
1) informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy
– Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek
w roku realizacji obowiązku;
2) oświadczenie następującej treści:
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte
w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Informację i oświadczenie, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne,
za rok 2017 składa odbiorca przemysłowy, który został uwzględniony w Informacji Prezesa URE
z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr 71/2016 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy
złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne
(http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/3496,Wykaz-odbiorcowprzemyslowych-na-rok-2017.html).
Przypominamy, że powyższy termin złożenia ww. informacji i oświadczenia jest
terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej
informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.
Mając na uwadze unormowania zawarte w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, zgodnie
z którymi do informacji wskazanej w tych przepisach należy dołączyć określonej treści
oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy
Kodeks karny, odnosząc się do kręgu podmiotów uprawnionych/ zobowiązanych do złożenia
tego oświadczenia należy wskazać, iż oświadczenie to - ze względu na jego charakter -

kwalifikować należy jako oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem nie jest
możliwe podpisanie tego oświadczenia przez pełnomocnika strony.
W przypadku osób fizycznych - oświadczenie powinno zostać złożone i podpisane przez tę osobę
fizyczną. W przypadku spółek osobowych oświadczenie winno zostać złożone i podpisane przez
wspólnika lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a w przypadku
reprezentacji mieszanej - przez wspólnika działającego wspólnie z prokurentem - zgodnie
z reprezentacją ujawnioną w KRS. W przypadku osób prawnych (spółek kapitałowych) oświadczenie składa członek zarządu - przy reprezentacji jednoosobowej - lub członkowie
zarządu - w przypadku reprezentacji łącznej. W sytuacji reprezentacji mieszanej, oświadczenie
może zostać złożone i podpisane przez członka zarządu działającego wspólnie z prokurentem zgodnie z reprezentacją określoną w statucie lub umowie spółki - ujawnioną w KRS.
W załączeniu do niniejszej Informacji przedstawiono przykładowy wzór informacji oraz
oświadczenia, które należy przedkładać wraz z dowodami wniesienia opłat zastępczych
uiszczonych celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne, a także formularz w formacie MS Excel, który - niezależnie od oświadczenia prosimy wypełnić i przesłać we wskazanym powyżej terminie w formie elektronicznej na adres
e-mail: odbiorcy.przemyslowi@ure.gov.pl.
Informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, należy
kierować na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, tj.:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181
02‐222 Warszawa
lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

