Stan prawny na dzień: 18 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r.
Instrukcja dotycząca realizacji
obowiązków sprawozdawczych za 2018 r. przez wytwórców energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
którzy otrzymali zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii
elektrycznej zgodnie z przepisami art. 70a – 70f ustawy OZE („systemy FIT/FIP”)
Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej realizacji zadań Prezesa URE w zakresie
funkcjonowania systemów FIT/FIP, wynikających z regulacji zawartych w art. 70b ust. 7 i 12
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389,
z późn. zm.), dalej: „ustawa OZE”, oraz wywiązania się przez wytwórców energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, którzy otrzymali zaświadczenie Prezesa URE
o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w trybie i na zasadach określonych
w art. 70a – 70f ustawy OZE, z obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 39a ust. 9
i art. 70b ust. 11 ustawy OZE, uprzejmie przypominamy co następuje:

I. Wytwórcy, którzy do dnia 31 grudnia 2018 r. rozpoczęli sprzedaż energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w ramach systemów FIT/FIP (instalacje uruchomione
i wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii) zobligowani są do:
1. niezwłocznego poinformowania o dacie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na
zasadach określonych w art. 70a - 70f ustawy OZE,
2. przekazania oświadczenia o nieudzieleniu w roku kalendarzowym 2018, po dniu
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy OZE, pomocy
inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1 ustawy OZE, albo przekazania oświadczenia
o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z art. 39a ust. 3 tej ustawy, zawierającego datę jej
udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy – w terminie 30 dni od
zakończenia roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 stycznia 2019 r. - (patrz
art. 39a ust. 9 ustawy OZE ).
UWAGA !!!
Informację, o której mowa w punkcie I.2 należy przekazywać, co roku, do momentu zakończenia
okresu wsparcia, o którym mowa w art. 70f ust. 1 ustawy OZE.
Ponadto, wytwórca, którego oferta wygrała aukcje przeprowadzone w latach 2016-2017,
a który następnie uzyskał zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii
elektrycznej zgodnie z przepisami art. 70a – 70f ustawy OZE, jest zobligowany do złożenia
informacji

dotyczących

funkcjonowania

w

aukcyjnym

systemie

wsparcia,

zgodnie

z informacjami zawartymi w Instrukcji dotyczącej realizacji obowiązków sprawozdawczych za
2018 r. przez wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przeprowadzone w latach 2016-2018.

II. Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach planowanych do uruchomienia
zobligowani są do:
1. przekazania

informacji

o

stanie

wykonania

harmonogramu

rzeczowego

i finansowego realizacji instalacji odnawialnego źródła energii - w terminie
30 dni od zakończenia roku kalendarzowego tj. do dnia 30 stycznia 2019 r. –
(patrz art. 70b ust. 11 ustawy OZE),
2. przekazania oświadczenia o nieudzieleniu w roku kalendarzowym 2018, po dniu
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy OZE, pomocy
inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1 ustawy OZE, albo przekazania
oświadczenia o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z art. 39a ust. 3 tej ustawy,
zawierającego datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy –
w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 stycznia
2019 r. (patrz art. 39a ust. 9 ustawy OZE),
3. niezwłocznego

poinformowania

o

dacie

rozpoczęcia

wytwarzania

energii

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii oraz jej sprzedaży na zasadach
określonych w art. 70a - 70f ustawy OZE.
UWAGA !!!
Informację, o której mowa w punkcie II.1 należy przekazywać co roku, do momentu
poinformowania o dacie rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji
odnawialnego źródła energii oraz jej sprzedaży na zasadach określonych w art. 70a - 70f
ustawy OZE.
Informację, o której mowa w punkcie II.2 należy przekazywać, co roku, do momentu zakończenia
okresu wsparcia, o którym mowa w art. 70f ust. 1 ustawy OZE.
Rekomendowane wzory sprawozdań, o których mowa w niniejszej Instrukcji dostępne są
na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dziale „Odnawialne Źródła Energii”
/ „Systemy FIT/FIP” / „Obowiązki Wytwórcy po uzyskaniu zaświadczenia”.
Wszelkie pytania dotyczące przekazywania sprawozdań, a także sprawozdania prosimy również
przesyłać na adres: sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl.
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Przesłane

informacje

powinny

być

opatrzone

podpisami

osób

upoważnionych

do

reprezentowania Wytwórcy 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 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)]. Zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na
rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021
Warszawa, numer rachunku: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055. W przypadku uznania, iż
przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), prosimy o przekazanie stosownej informacji
w tym zakresie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 168 pkt 16 ustawy OZE karze pieniężnej podlega ten
kto nie przekazuje w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji, o której mowa
w art. 39a ust. 9 i art. 70b ust. 11 tej ustawy, lub przekazuje nieprawdziwą informację. Wysokość
kary została przez ustawodawcę określona na poziomie 1 000 zł (por. art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy
OZE).
Sprawozdania i oświadczenia można przekazywać do Urzędu w następującej formie:
1. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
2. Pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych,
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.
3. Informacje można przekazać także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej,
względnie w innej formie pozwalającej na ustalenie, że znajdowały się one w Urzędzie
w terminie wynikającym z przepisów prawa. Powyższe nie zwalnia jednak z obowiązku
przesłania przedmiotowych informacji w formie pisemnej.
UWAGA !!!
Przypominamy, że o zachowaniu terminów określonych w art. 39a ust. 9 i art. 70b ust. 11 ustawy
OZE, decyduje data złożenia informacji wskazanych w tym przepisie w siedzibie Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
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Zestawienie obowiązków sprawozdawczych za 2018 r. – systemy FIT/FIP
Sposób przystąpienia
do systemów FIT/FIP

Z aukcji

Stan na 31/12/2018

Nie rozpoczęto sprzedaży
energii w systemach FIT/FIP

Ze świadectw pochodzenia/ Instalacja zrealizowana po
1 lipca 2016 r.
Nie rozpoczęto sprzedaży
Rozpoczęto sprzedaż energii
energii w systemach FIT/FIP
w systemach FIT/FIP


Rodzaj sprawozdania


 sprawozdania w ramach
systemu aukcyjnego

o dniu rozpoczęcia sprzedaży energii

Instalacja nowa
Nie rozpoczęto wytwarzania
energii w systemach FIT/FIP
 o dniu rozpoczęcia
wytwarzania i sprzedaży
energii

o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej
 o stanie wykonania
harmonogramu

