Warszawa, 28 maja 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2015
DLA OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH
w sprawie
PRZEKAZYWANIA PREZESOWI URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI SPRAWOZDAŃ
DOTYCZĄCYCH WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MIKROINSTALACJI

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r.
poz. 478) uchylono poprzez art. 179 pkt 13, m. in. art. 9w ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Jednocześnie
wprowadzono art. 6 , który stanowi iż:
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE", informacje o:
1) wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
2) lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do
jego sieci
- w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do
jego sieci.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE
informacje o:
1) zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
2) odłączeniu mikroinstalacji od jego sieci
- w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia
odłączenia mikroinstalacji od tej sieci.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE
sprawozdanie kwartalne zawierające:
1) informacje dotyczące:
a) ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w
mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców,
b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym
mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w
mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu
wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej
- w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej
URE", z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych
oraz konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania.
Mając na uwadze wejście w życie z dniem 4 maja br. ustawy o odnawialnych źródłach
energii i istnienie z tym dniem obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz fakt otrzymywania informacji od Operatorów
Systemów

Dystrybucyjnych

w

formie

papierowej

w

tym

zakresie,

w celu ujednolicenia przekazywanych informacji, a także możliwości kontrolowania
sumarycznej mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach, na stronie internetowej
bip.ure.gov.pl w zakładce MIKROINSTALACJE – Informacje, zamieszczono skoroszyt
excel’a, który należy:
 po pobraniu otworzyć pozwalając na uruchomienie makr i wypełnić danymi
właściwy arkusz – zatytułowany odpowiednio „Informacja Art. 6 ust. 1” lub
„Informacja Art. 6 ust. 2”,
 wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione oraz przesłać na adres:
Urząd Regulacji Energetyki – Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
Zaleca się przekazywanie informacji zbiorczo, z zachowaniem jednak określonego
w przepisach art. 6 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, 14 – dniowego terminu.
Wypełniony arkusz excel’a proszę wysłać również pocztą e-mail na adresy:
robert.koscielewski@ure.gov.pl
pawel.boguslawski@ure.gov.pl
dre@ure.gov.pl
Ponadto, zgodnie z art. 213 ww. ustawy:
Sprawozdanie kwartalne, o którym mowa w art. 6 ust. 3, operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego po raz pierwszy przekazuje Prezesowi URE za kwartał roku
kalendarzowego następujący po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.
W

związku

z

powyższym,

pierwszego

sprawozdania

kwartalnego

za III kwartał br., przygotowanego na formularzu zgodnym z załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru
sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 597) – oczekuję do 14 listopada 2015 r.
Jednak w celu zachowania ciągłości danych przedstawianych Prezesowi URE
dotyczących energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, zwracam się do

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z prośbą, o sporządzenie sprawozdania
półrocznego za I półrocze br., zgodnie z ww. wzorem i przekazanie Prezesowi URE
do 30 lipca br. poprzez stosowanie umieszczonego na stronie bip.ure.gov.pl w zakładce
MIKROINSTALACJE – Informacje, skoroszytu excel’a, w którym należy:
 po pobraniu otworzyć pozwalając na uruchomienie makr i wypełnić danymi
właściwy arkusz – zatytułowany „Sprawozdanie kwartalne”,
 wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione oraz przesłać na adres
Urząd Regulacji Energetyki – Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
Wypełniony arkusz excel’a proszę wysłać również pocztą e-mail na adresy:
robert.koscielewski@ure.gov.pl
pawel.boguslawski@ure.gov.pl
dre@ure.gov.pl

