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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2022 

dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2023 z uprawnień 

przewidzianych w art. 53 ust. 1, w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”) odbiorca przemysłowy 

(w rozumieniu art. 52 ust. 6 ustawy OZE) zamierzający skorzystać w roku 2023 z uprawnienia 

do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 

tej ustawy, składa Prezesowi URE w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok 

realizacji obowiązku, tj. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. oświadczenie 

potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny 

użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, 

4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy 

OZE, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 

tej ustawy oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

wyrażoną w procentach 

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. 
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Metodologia obliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby 

złożenia ww. oświadczenia została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 

27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U z 2020 r., poz. 1485).  

Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

wyklucza skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 53 ust. 1 ustawy OZE na 

potrzeby realizacji – w roku 2023 – obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 tej ustawy przez 

odbiorcę przemysłowego albo w odniesieniu do tego odbiorcy, oraz z uprawnień, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 ustawy OZE i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

W celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych, do 

niniejszej Informacji załączono przykładowy wzór przedmiotowego oświadczenia, tabelę 

przedstawiającą wolumen zakupu energii elektrycznej na własny użytek od 

poszczególnych przedsiębiorstw posiadających koncesję Prezesa URE na wytwarzanie lub 

obrót energią elektryczną, a także formularz MS Excel (kalkulator przeznaczony do 

obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej), które – niezależnie 

od oświadczenia – prosimy także wypełnić i przesłać we wskazanym powyżej terminie 

w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl.  

Należy podkreślić, iż ww. formularz MS Excel (kalkulator) ma charakter jedynie informacyjny 

i został opracowany jako narzędzie pomocnicze do wyliczenia wartości współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej. Zaleca się odbiorcom przemysłowym korzystanie 

z kalkulatora, jednakże w żadnym wypadku jego funkcjonowanie nie stanowi podstawy do 

formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Prezesa URE, a Prezes URE nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki wykorzystania kalkulatora oraz wyników uzyskanych przy jego 

pomocy. 

W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w formularzu 

MS Excel, a oświadczeniem złożonym w wersji papierowej, rozstrzyga treść oświadczenia.  

Powyższe dane należy przekazać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł 

Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, złożyć bezpośrednio w Kancelarii 

Urzędu lub podpisane podpisem elektronicznym wysłać na adresy mail: 

odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl i dzo@ure.gov.pl 

 

Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 
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