PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 30 października 2013 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2013)
w sprawie obowiązku uzgadniania planów rozwoju z Prezesem Urzędu Regulacji
Energetyki i ich aktualizacji

W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) zwana dalej „ustawą
zmieniającą”, która nadała nowe brzmienie przepisom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo
energetyczne”. Ustawa zmieniająca nadała między innymi nowe brzmienie przepisom art. 16
ustawy – Prawo energetyczne, określającym tryb oraz kryteria sporządzania, przedkładania oraz
uzgadniania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energię, zwanymi dalej „planami rozwoju”.
W świetle regulacji zawartych w art. 16 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne operator
systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
sporządzają plan rozwoju na okres 10 lat, natomiast operator systemu dystrybucyjnego gazowego
i operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju na okres
nie krótszy niż 5 lat. Plany te w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlegają aktualizacji
co 2 lata, a w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną co 3 lata. Należy przy tym
podkreślić, że zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej operator systemu przesyłowego gazowego
oraz operator systemu elektroenergetycznego opracowują plan rozwoju, o którym mowa
w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, po raz
pierwszy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Należy podkreślić, że ustawa zmieniająca wprowadziła z dniem 11 września 2013 r. istotną
zmianę w postaci zapisu art. 16 ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne. Przepis ten nakłada na
operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora przesyłowego elektroenergetycznego,
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego
dalej „Prezesem URE”, do uzgodnienia projektu planu rozwoju i jego aktualizacji do dnia
31 marca.

Mając na uwadze powyższe, ustala się następujące zasady przedkładania planów rozwoju oraz ich
aktualizacji:
‐

operator systemu przesyłowego gazowego oraz operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju
do dnia 31 marca danego roku (n) obejmujący okres od następnego roku (n+1) do roku
(n+10) (należy zaznaczyć, że operatorzy systemów przesyłowych przedkładają
aktualizację planu rozwoju w systemie kroczącym, tj. każda aktualizacji obejmuje kolejny
nowy 10 letni okres);

‐

operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju
do dnia 31 marca roku n obejmujący okres od roku n+1 do co najmniej roku n+5
(możliwe jest przedłożenie planu rozwoju obejmującego dłuższy okres niż wskazany
powyżej);

‐

każdy z operatorów przedkłada Prezesowi URE do uzgodnienia aktualizację planu
rozwoju do dnia 31 marca roku nA obejmującą lata nA+1 i kolejne, gdzie nA oznacza rok
w którym jest wymagane przedłożenie aktualizacji planu; w uzasadnionych przypadkach
za celowe i konieczne należy uznać sporządzenie aktualizacji planu rozwoju obejmującej
również rok, w którym została ona przedłożona do uzgodnienia, wskazane powyżej
terminy stanowią bowiem minimalny zakres obowiązkowej aktualizacji.

Podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej lub dystrybucję
paliw gazowych powinny, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedłożyć
projekt planu rozwoju wraz z wnioskiem o udzielnie koncesji. W odniesieniu do przedsiębiorstw
energetycznych, które zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego zastosowanie
mają zasady przedkładania planu rozwoju do uzgodnienia z Prezesem URE oraz jego aktualizacji,
opisane powyżej.
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że zmianie uległy przepisy w zakresie obowiązku
corocznego przedkładania Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Zgodnie
z art. 16 ust. 18 ustawy – Prawo energetyczne obowiązek ten aktualnie dotyczy wyłącznie
przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do uzgodnienia projektu planu rozwoju
z Prezesem URE. Zmianie uległ również ostateczny termin przedkładania sprawozdania
z realizacji planu rozwoju na 30 kwietnia danego roku.
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