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INFORMACJA O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK W ROKU
2018, O SPEŁNIENIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 53 UST. 1 USTAWY
O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ORAZ O WYKONANIU OBOWIĄZKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 52 UST. 1 WW. USTAWY

I.
Spełnienie warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
Tab. 1. Rodzaje działalności odbiorcy przemysłowego prowadzonej w roku 2018.
Przychody ze
Opis rodzaju działalności
sprzedaży
(produkcji, wykonywanych robót,
Symbol klasy wg
produktów,
Lp.
świadczonych usług, działalności
PKD
towarów
handlowej) - wg PKD
i materiałów (bez
VAT)

Jedn.

1
2

PLN

3

PLN

…

PLN

PLN

RAZEM1)

1)

PLN
Kwota w wierszu RAZEM powinna odpowiadać wartości podanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.

 Symbol klasy PKD przeważającej działalności gospodarczej w 2018 r.: ………………………………………………
 W jaki sposób określono przeważającą działalność przedsiębiorcy w 2018 r. (np. kryterium największych
przychodów):

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tab. 2. Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w latach 2015-2017.
Lp.

1
1a

Wyszczególnienie/ROK

Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, w
tym1):
koszty wytworzenia energii elektrycznej

2015

2016

2017

Jedn.

PLN
PLN

1b

koszty zakupu energii elektrycznej

PLN

1c

koszty dystrybucji energii elektrycznej

PLN

1d

koszty przesyłania energii elektrycznej
koszty zakupu świadectw OZE (PMOZE_A oraz
PMOZE_BIO)2)

PLN

1f

koszty zakupu świadectw pochodzenia z kogeneracji2)

PLN

1g

wartość uiszczonej opłaty zastępczej OZE2)

PLN

1h

wartość uiszczonej opłaty zastępczej CHP2)

PLN

1e

akcyzowego3)

1i

wysokość zapłaconego podatku

1j

wartość kosztów udziału w systemie wsparcia OZE4)

PLN

PLN
PLN

Średnia arytmetyczna kosztów energii elektrycznej
PLN
zużytej na potrzeby własne w latach 2015-20175)
Koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne,
uwzględnione na potrzeby obliczenia wartości
3
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
PLN
zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 52 ust. 3
ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30 listopada 2017 r.)
s1) Do kosztów nie zalicza się energii elektrycznej udostępnianej przez odbiorcę przemysłowego np.: na zasadzie
refaktury.
2) Dotyczy odbiorców przemysłowych samodzielnie realizujących obowiązki w zakresie umarzania świadectw
pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji względnie uiszczenia stosownej opłaty zastępczej. Koszty
zakupu świadectw pochodzenia oraz koszty uiszczonej opłaty zastępczej w poszczególnych latach powinny
odnosić się do energii elektrycznej zużytej w danym roku przez odbiorcę przemysłowego na potrzeby własne.
3) Dotyczy odbiorców przemysłowych płacących samodzielnie podatek akcyzowy.
4) Dotyczy odbiorców przemysłowych wpisanych na wykaz odbiorców przemysłowych w latach 2015-2017.
5) W przypadku gdy działalność gospodarcza, o której mowa w Tabeli nr 1, jest wykonywana w okresie krótszym
niż trzy lata - w okresie wykonywania tej działalności.
2

Tab. 2a. Koszty udziału w systemie wsparcia OZE - Ui (wyliczają wyłącznie podmioty które uzyskały status
odbiorcy przemysłowego na rok 2015, 2016 lub 2017)1)
20174)
symbol/rok

20152)

20163)

obowiązek
błękitny

obowiązek zielony

Eui [%]
Zoi [%]
Ozji [zł/MWh]
Eoi [MWh]
Ri [%]
SRi [zł/MWh]
Epi [MWh]
Ui [zł]
Wartość kosztów Ui jest obliczana zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z dnia 9 grudnia
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2054).
Dla 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy OZE, dane należy podać za okres od 4 kwietnia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r.
Dla 2016 r, w związku z wejściem w życie IV rozdziału ustawy OZE, dane oznaczone symbolem Epi należy
podać za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Dla roku 2017 r. podział danych związany jest z wejściem w życie w dniu 25 września 2017 r. ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1593). Dla obowiązku
zielonego w pierwszej kolumnie należy podać wysokość obowiązującej jednostkowej opłaty zastępczej Ozji do
24 września 2017 r., a w drugiej kolumnie – obowiązującej od 25 września 2017 r. Analogiczny podział należy
wykonać dla ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek Eoi.

1)

2)
3)
4)

Tab. 3. Wartość dodana brutto – dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47
ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości w wariancie porównawczym.
Lp.

Wyszczególnienie/Rok

2015

2016

2017

Jednostka

1

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

PLN

2

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

2a

amortyzacja

PLN
PLN

2b

wynagrodzenia

PLN

2c

ubezpieczenia społeczne

PLN

2d

PLN

inne świadczenia pracownicze

3

Pozostałe przychody operacyjne

PLN

4

Pozostałe koszty operacyjne

PLN

5

Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA

PLN

Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA – średnia
PLN
arytmetyczna z lat 2015-20171)
Współczynnik intensywności zużycia energii
6
%
elektrycznej2)
Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA uwzględniona na potrzeby obliczenia wartości
współczynnika intensywności zużycia energii
7
PLN
elektrycznej, zawartej w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30
listopada 2017 r.)
1) W przypadku gdy działalność gospodarcza, o której mowa w Tabeli nr 1, jest wykonywana w okresie krótszym
niż trzy lata - w okresie wykonywania tej działalności.
2) Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej stanowi iloraz kosztów energii elektrycznej
(wartość z wiersza 2 Tabeli 2) i jednostkowej wartości dodanej brutto (wartość z wiersza 5a Tabeli 3).
5a

Tab. 4. Wartość dodana brutto – dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47
ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym.
Lp.

Wyszczególnienie/Rok

1

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszty amortyzacji
Koszty wynagrodzeń
Koszty ubezpieczeń społecznych
Koszty innych świadczeń pracowniczych
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA

2015

2016

2017

Jednostka

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA – średnia
PLN
arytmetyczna z lat 2015-20171)
Współczynnik intensywności zużycia energii
12
%
elektrycznej2)
Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA uwzględniona na potrzeby obliczenia wartości
współczynnika intensywności zużycia energii
13
PLN
elektrycznej, zawartej w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30
listopada 2017 r.)
1) W przypadku gdy działalność gospodarcza, o której mowa w Tabeli nr 1, jest wykonywana w okresie krótszym
niż trzy lata - w okresie wykonywania tej działalności.
2) Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej stanowi iloraz kosztów energii elektrycznej
(wartość z wiersza 2 Tabeli 2) i jednostkowej wartości dodanej brutto (wartość z wiersza 11a Tabeli 4).

11a

Tab. 5. Wartość dodana brutto – dotyczy jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe jednostki zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości.
Lp.

Wyszczególnienie/Rok

2015

2016

2017

Jednostka

1

Przychody ze sprzedaży

PLN

2

Koszty działalności operacyjnej

PLN

3

Koszty amortyzacji

PLN

4

Koszty świadczeń pracowniczych, w tym:

PLN

4a

koszty wynagrodzeń

PLN

4b

koszty ubezpieczeń społecznych

PLN

4c

koszty innych świadczeń pracowniczych

PLN

5

Pozostałe przychody operacyjne

PLN

6

Pozostałe koszty operacyjne

PLN

7

Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA

PLN

Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA – średnia
PLN
arytmetyczna z lat 2015-20171)
Współczynnik intensywności zużycia energii
8
%
elektrycznej2)
Jednostkowa wartość dodana brutto – GVA uwzględniona na potrzeby obliczenia wartości
współczynnika intensywności zużycia energii
9
PLN
elektrycznej, zawartej w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30
listopada 2017 r.)
1) W przypadku gdy działalność gospodarcza, o której mowa w Tabeli nr 1, jest wykonywana w okresie krótszym
niż trzy lata - w okresie wykonywania tej działalności.
2) Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej stanowi iloraz kosztów energii elektrycznej
(wartość z wiersza 2 Tabeli 2) i jednostkowej wartości dodanej brutto (wartość z wiersza 7a
Tabeli 5).
7a

II.
Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach energii
Wykonanie - za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - obowiązku, o którym
mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii – dotyczy wyłącznie odbiorców
przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii –
tj. odbiorców, którzy w roku 2017 zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożyli
stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii
i w rezultacie zostali uwzględnieni w wykazie odbiorców przemysłowych na rok 2018 r.
opublikowanym przez Prezesa URE1.
Tab. 6. Wykonanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązku, o którym mowa
w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności w
zakresie statusu odbiorcy przemysłowego (w przypadku wykonywania działalności w zakresie
wytwarzania lub sprzedaży energii elektrycznej nie należy podawać wolumenu umorzonych świadectw
pochodzenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych).
Lp.

Wyszczególnienie

1

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii
elektrycznej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł
energii lub świadectw pochodzenia potwierdzających
wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego przed
dniem 1 lipca 2016 r. – „obowiązek zielony”.

Ilość/kwota

Jednostka

MWh

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2019 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych,
którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE znajduje się na stronie BIP URE pod
adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/3633,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych-narok-2018.html
1

2

3

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii
elektrycznej z biogazu rolniczego od dnia 1 lipca 2016 r. lub
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – „obowiązek
błękitny”.
Kwota uiszczonej, opłaty zastępczej na poczet realizacji
obowiązku zielonego.1)

PLN

Kwota uiszczonej, opłaty zastępczej na poczet realizacji
PLN
obowiązku błękitnego. 1)
Uwzględniając zapisy zawarte w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2017, 6/2018 oraz
4

1)

MWh

12/2019.

III.
Ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek
Ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku 2018 r. ……………………………. MWh (energia elektryczna zakupiona w celu zużycia jako odbiorca
końcowy).
Tab. 7. Zakup energii elektrycznej od przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią, w okresie od
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.

Nazwa sprzedawcy

(1)

(2)

Czy zakup energii
został dokonany z
ulgą wynikająca z
art. 53 ust. 1
ustawy OZE
(TAK/NIE)1)

Zakup energii elektrycznej w MWh:

zakup łączny

(3)

(4)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

w tym zakup:
w celu zużycia
jako odbiorca
końcowy2)

(5)

w celu
udostępnienia
(np. refaktury)

(6)

zakup na
potrzeby
wytwarzania,
przesyłania lub
dystrybucji
energii
elektrycznej
(7)

energia
elektryczna
zakupiona do
dalszej
odsprzedaży
(8)

energia
elektryczna
sprzedana
odbiorcom
końcowym
(9)

1.
2.
…
RAZEM
1)
2)

Dotyczy wyłącznie odbiorców przemysłowych, za których obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia względnie uiszczenia opłaty zastępczej realizuje
sprzedawca.
Wartość ta dotyczy wyłącznie zakupu w celu zużycia jako odbiorca końcowy i nie może uwzględniać wartości następnych kolumn 6-9 (w szczególności
kolumny nr 6 dotyczącej zakupu energii elektrycznej w celu jej dalszego udostępnienia, np. w formule refaktury).

Tab. 8. Zakup energii elektrycznej z rynku bilansującego lub od przedsiębiorstw świadczących usługę bilansowania handlowego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.
Zakup energii elektrycznej w MWh:
w tym zakup:
Lp.

Nazwa
sprzedawcy

zakup łączny

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

w celu zużycia
jako odbiorca
końcowy1)

w celu
udostępnienia
(np. refaktury)

(4)

(5)

zakup na potrzeby
wytwarzania,
przesyłania lub
dystrybucji energii
elektrycznej
(6)

energia
elektryczna
zakupiona do
dalszej
odsprzedaży
(7)

energia
elektryczna
sprzedana
odbiorcom
końcowym
(8)

1.
2.
…
RAZEM

Wartość ta dotyczy wyłącznie zakupu w celu zużycia jako odbiorca końcowy i nie może uwzględniać wartości następnych kolumn 5-8 (w szczególności
kolumny nr 5 dotyczącej zakupu energii elektrycznej w celu jej dalszego udostępnienia, np. w formule refaktury).
1)

Tab. 9. Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. z terminem dostawy energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.
Zakup energii elektrycznej w MWh:

Lp.

Nazwa domu
maklerskiego/
towarowego domu
maklerskiego/zakup
bezpośredni

(1)

(2)

zakup łączny

(3)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

w tym zakup:
w celu zużycia
jako odbiorca
końcowy1)
(4)

w celu
udostępnienia
(np. refaktury)
(5)

zakup na potrzeby
wytwarzania,
przesyłania lub
dystrybucji energii
elektrycznej
(6)

energia
elektryczna
zakupiona do
dalszej
odsprzedaży
(7)

energia
elektryczna
sprzedana
odbiorcom
końcowym
(8)

1.
2.
…
RAZEM

Wartość ta dotyczy wyłącznie zakupu w celu zużycia jako odbiorca końcowy i nie może uwzględniać wartości następnych kolumn 5-8 (w
szczególności kolumny nr 5 dotyczącej zakupu energii elektrycznej w celu jej dalszego udostępnienia, np. w formule refaktury).
1)

IV.
WYJAŚNIENIA
1. Jeżeli przeważająca działalność gospodarcza została wyznaczona na podstawie innego

wskaźnika niż przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, należy przedstawić
dane liczbowe na podstawie, których wyznaczono przeważającą działalność gospodarczą .

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Jeżeli wskazana w niniejszym oświadczeniu przeważająca działalność jest inna niż działalność

wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone
do 30 listopada 2017 r.), należy wskazać czym spowodowana była ta zmiana.

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. Jeżeli wskazane w niniejszym oświadczeniu koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby

własne w latach 2015 – 2016 są inne niż koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby
własne w latach 2015 – 2016 wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 52 ust. 3
ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30 listopada 2017 r.), należy wskazać czym
spowodowane są te różnice.

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Jeżeli wskazana w niniejszym oświadczeniu jednostkowa wartość dodana brutto GVA w latach

2015 – 2016 jest inna niż jednostkowa wartość dodana brutto GVA w latach 2015 – 2016
wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone
do 30 listopada 2017 r.), należy wskazać czym spowodowane są te różnice.

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5. Jeżeli wskazana w niniejszym oświadczeniu wartość współczynnika intensywności zużycia

energii elektrycznej jest inna niż prognozowana wartość tego współczynnika w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE (oświadczenie złożone do 30 listopada 2017 r.),
należy wskazać czym spowodowana jest ta różnica. Informację należy wypełnić jedynie w
przypadku gdy, rzeczywista wartość współczynnika powoduje zmianę przedziału, od którego
zależy wysokość ulgi.

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
6. Jeżeli wskazano w niniejszym oświadczeniu, iż dokonywano udostępniania energii

elektrycznej innym podmiotom (np. w formule refaktury), należy wskazać czy udostępnienie
energii innym podmiotom było dokonywane z uwzględnieniem ulgi wynikającej z art. 53 ust.
1 ustawy OZE.

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

V.
Informacje związane z pomocą publiczną
1. Wartość pomocy publicznej.
Wartość pomocy publicznej, określonej w złotówkach, otrzymanej z tytułu uzyskania statusu
odbiorcy przemysłowego na roku 2018 r. wyniosła:
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość pomocy publicznej należy określić jako wielkość kosztów udziału w systemie wsparcia
produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - rozumianej jako wartość Ui, obliczonej
zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu
obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2054), albo kwoty rzeczywistej ulgi uzyskanej przez Przedsiębiorcę z tytułu
obniżenia ceny energii elektrycznej, nabywanej na własne potrzeby w roku 2018.

2. Forma prawna przedsiębiorstwa. Prosimy zaznaczyć „x” we właściwej rubryce.
Lp. Forma prawna przedsiębiorstwa

Zaznaczenie:

1.A przedsiębiorstwo państwowe
1.B jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1.C jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)
1.D spółka
akcyjna
albo
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia, takie jak przedsiębiorcy dominujący
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)
1.E jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
2

beneficjent
1.A do 1.E

pomocy

nienależący

do

kategorii

określonych

w

lp.

od

3. Wielkość przedsiębiorstwa*. Prosimy zaznaczyć „x” we właściwej rubryce.
Lp. Wielkość przedsiębiorstwa
0

mikroprzedsiębiorstwo

1

małe przedsiębiorstwo

2

średnie przedsiębiorstwo

3

przedsiębiorstwo nienależące do kategorii określonej powyżej (np. większe)

Zaznaczenie:

* Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa rekomenduje się korzystanie z „Poradnika dla
użytkowników dotyczącego definicji MŚP” dostępnego na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/nativ
Podstawowe informacje w tym zakresie znajdują się również w Załącznik nr 1 do Informacji Prezesa URE
w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP pn. 1.1. Załącznik nr 1 do Informacji – Zasady
wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, który dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Regulacji Energetyki https://www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip/7634,Podstawoweinformacje-i-wzory.html

4. Identyfikator gminy.
Identyfikator gminy:……………………………………………………………………………………………
Należy wskazać jeden identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Należy podać identyfikator gminy zgodnego z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.). Wykaz kodów jest dostępny oraz na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=730

............................................................... ...........
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentowania przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W

wykonaniu

obowiązku,

o

którym

mowa

w

art.

54

ustawy

z

dnia

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.),
ja, niżej podpisany, uprawiony do działania w imieniu przedsiębiorcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie i siedziba przedsiębiorcy)

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa
w pkt 1.
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

..........................................................................
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentowania przedsiębiorcy)

..........................
(oznaczenie i siedziba przedsiębiorcy)

...........................
(miejscowość i data)

