Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Wytyczne dotyczą Przedsiębiorstw, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców, (tzw.
przedsiębiorstwa przemysłowe). Plan rozwoju powinien obejmować jedynie działalność polegającą
na DYSTRYBUCJI energii elektrycznej (plan rozwoju nie może obejmować swoim zakresem
pozostałych działalności Przedsiębiorstwa np. w zakresie obrotu energią elektryczną, wytwarzania
energii elektrycznej, innej działalności gospodarczej, itp.).
Stanowisko oraz wytyczne Prezesa URE w sprawie obowiązku uzgadniania planów rozwoju,
przedkładania sprawozdań z ich wykonania oraz ich aktualizacji zostało zamieszczone w
Komunikatach Prezesa URE:


nr 11/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. –
http://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/plany-rozwoju/komunikaty-prezesaure/8010,Komunikat-nr-112010.html



nr 35/2013 z dnia 30 października 2013 r. –
http://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/plany-rozwoju/komunikaty-prezesaure/8006,Komunikat-nr-352013.html

Zakres Planu rozwoju i jego Aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Cześć opisową planu rozwoju
należy opracować zgodnie z poniższym układem:
1.

Informacje ogólne
a. Charakterystyka działalności – podstawowe dane przedsiębiorstwa, wyszczególnienie posiadanych
koncesji wydanych przez Prezesa URE (nr koncesji, data, zakres), przedmiot działalności
(działalność podstawowa, dodatkowa - jeżeli jest taka prowadzona).
b. Założenia do planu – np. rozwój działalności, pozyskanie nowych odbiorców, redukcja/sprzedaż
sieci, itp.

2.

Opis działania przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
a. Charakterystyka obsługiwanego rynku - rodzaj odbiorców (odbiorcy przemysłowi, gospodarstwa
domowe, na napięciu 1kV, powyżej 1 kV, itp.), obszar działania (gmina, osiedle, teren zakładu, itp.).
b. Wielkość obecnego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną - liczba odbiorców, sumaryczna
moc i ilość energii elektrycznej w ostatnim roku.
c. Źródła pozyskania energii elektrycznej - na jakich zasadach i od jakiego przedsiębiorstwa
dostarczana jest energia elektryczna.
d. Ogólna charakterystyka sieci - opis sieci dystrybucyjnej, rodzaj sieci (kablowa, napowietrzna, 1kV,
20 kV, itp.), rodzaje stacji transformatorowych, opis stanu technicznego (wiek sieci, w dobrym
stanie technicznym, złym stanie technicznym, itp.), powiązania sieci DEE z innymi sieciami, itp.

3.

Przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz przyłączania ewentualnych
nowych źródeł energii elektrycznej, w tym źródeł odnawialnych.
a. Opis celu/celów przedsiębiorstwa w zakresie prowadzonej działalności dystrybucyjnej (np. celem
może być poszerzenie działalności, co się planuje, z czego to wynika, itp.).
b. Opis programu inwestycyjnego – zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

4.

Informacja dotycząca uwzględnienia w planie rozwoju przedsiębiorstwa planu rozwoju operatora systemu
przesyłowego oraz innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

5.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców – w tym także przedsięwzięcia
w zakresie pozyskania, transmisji oraz przetwarzania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu czy są podejmowane działania mające na celu racjonalizację zużycia energii, czy nie.

6.

Przewidywany sposób finansowania inwestycji – z jakich źródeł będą finansowane nakłady inwestycyjne
(nadwyżka finansowa z działalności dystrybucyjnej, zysk, amortyzacja, kredyt, itp.). Szczegółowego opisu
wymagają pozycje środki własne oraz inne.

7.

Przychody niezbędne do realizacji planów – np. przychody tylko z działalności DEE, opłaty za przyłączenie,
itp.
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WAŻNE INFORMACJE!!!


Wszelkie dane zamieszczone w tabelach, stanowiących załącznik do planu rozwoju, powinny być
zgodne z danymi przedstawionymi w trakcie ostatniego lub trwającego postępowania
dotyczącego zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa. W przypadku odmiennych danych należy
zamieścić stosowny komentarz w piśmie przewodnim do planu rozwoju.



Plan rozwoju operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie zapotrzebowania na energię
elektryczną sporządzany jest na okres nie krótszy niż 5 lat oraz podlega aktualizacji co 3 lata.
Wymaganą datę złożenia planu rozwoju lub jego aktualizację należy wyznaczyć zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Prezesa URE nr 35/2013 z dnia 30 października
2013 r. (np. w przypadku planu rozwoju obejmującego lata 2022-2026, rok 2022 przyjmuje
oznaczenie jako n+1, zatem n=2021, a ostateczna data przedłożenia planu rozwoju do
uzgodnienia przez Prezesa URE to 31 marca 2021 r.; wymagana aktualizacja przykładowego
planu rozwoju powinna obejmować lata 2025-2026, a wymagana data jej przedłożenia do
uzgodnienia przez Prezesa URE to 31 marca 2024 r., gdzie nA+1=2025, a nA=2024).



Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię elektryczną może obejmować inwestycje znajdujące się poza
obszarem działania przedsiębiorstwa wskazanym w koncesji, które to przedsiębiorstwo zamierza
zrealizować w przyszłości. W takim przypadku należy wykazać te obszary w planie rozwoju
oraz przedstawić Prezesowi URE odpowiednią ilości projektów planu rozwoju niezbędnych
do uzyskania opinii właściwego miejscowo zarządu województwa.



W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na kilku odrębnych terytorialnie
obszarach i dla każdego z tych obszarów są zatwierdzone w taryfie inne stawki opłat; przy
uzupełnianiu danych liczbowych w planie rozwoju należy podać wartości liczbowe oddzielnie dla
każdego obszaru oraz łączne dla całego Przedsiębiorstwa.



Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Przedsiębiorstwa.



Załącznikiem do części opisowej planu rozwoju lub jego aktualizacji, sporządzonej wg ww.
wytycznych są tabele zamieszczone na stronie internetowej URE.



Projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju należy przedłożyć do Prezesa URE,
celem uzgodnienia, do dnia 31 marca danego roku, natomiast sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju w formie odrębnego dokumentu, do dnia 30 kwietnia danego roku.
W 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej, których uzgodnione plany rozwoju obejmowały lata 2017–2021 mają obowiązek
sporządzić i przedłożyć Prezesowi URE do uzgodnienia nowy projekt plan rozwoju opracowany
na lata 2022-2026. Z kolei aktualizację planu rozwoju mają obowiązek przedłożyć
przedsiębiorstwa, których uzgodnione plany rozwoju obejmowały lata 2019-2023.
Przykładowo,
w 2021 roku przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do uzgodnienia planu rozwoju na lata
2022-2026 lub aktualizacji planu rozwoju na lata 2022-2023, dostarcza następujące dokumenty:
I. Projekt planu rozwoju na lata 2022-2026 lub Projekt aktualizacji planu rozwoju na lata
2022-2023 do dnia 31 marca 2021 r.,
II. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju za 2020 rok, jako odrębny dokument,
do dnia 30 kwietnia 2021 r.



W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu AMI należy je dodatkowo opisać oraz
wyróżnić w części tabelarycznej planu rozwoju i jego aktualizacji.
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