
Obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez operatorów 

systemów elektroenergetycznych informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w przyłączonych do sieci poszczególnych operatorów instalacjach OZE 

i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego. 

 

Zgodnie z art. 9c ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 

operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) informacje o ilościach energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do jego 

sieci wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje 

źródeł, w terminie do dnia:  

1) 31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku,  

2) 31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.  

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdej instalacji odnawialnego źródła energii 

- z wyłączeniem instalacji spalania wielopaliwowego i układów hybrydowych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z 

późn. zm.) oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym 

- niezależnie od tego, czy wytwórca energii elektrycznej posiada status osoby fizycznej, 

osoby prawnej bądź też jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną. 

Informację za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2016 r. należy złożyć w terminie do 

31 stycznia br. 

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora 

systemu elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji 

odnawianego źródła energii. W przypadku, gdy do sieci operatora nie jest przyłączona 
żadna instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie do 31 stycznia br. należy 

przesłać Prezesowi URE stosowną informację w tym zakresie. 

Termin na złożenie ww. oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego, co oznacza, 

że o jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki, a więc najpóźniej 

w dniu 31 stycznia 2017 r. ww. informacje muszą wpłynąć do Urzędu (w szczególności 

nadanie do tej daty informacji w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

nie może być utożsamiane z zachowaniem ww. terminu).   

Przypominamy, iż zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy - Prawo energetyczne, karze podlega 

ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h tej ustawy, nie realizuje 

obowiązków operatora wynikających z ustawy. 

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji ww. obowiązku, do 

niniejszego komunikatu załączono wzór informacji, którą po wypełnieniu i podpisaniu przez 

osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy dostarczyć osobiście do siedziby 

Urzędu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament 

Źródeł Odnawialnych, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania operatora ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu 

lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku 

pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 



o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)]. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego 

organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, 

zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu 

podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być 

one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, 

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, numer rachunku: 95 10301508 0000 0005 5002 4055. 

Niezależnie od powyższego w każdym przypadku należy przekazać powyższą informację 

także za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie arkusza kalkulacyjnego, na 

adres e-mail: energia_oze@ure.gov.pl. 
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