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Strona znajduje się w archiwum.

Jak zmienia się podsektor wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce? Regulator zbiera od
wytwórców informacje dotyczące inwestycji w
nowe moce
Przypominamy, że termin przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
planów inwestycyjnych na najbliższe 15 lat mija 30 kwietnia br.

Do 30 kwietnia wytwórcy energii mają obowiązek sporządzić i przedłożyć Prezesowi URE
plany inwestycji w nowe moce wytwórcze (lub ich aktualizacje) na lata 2022-2036. Na
podstawie zebranych w badaniu informacji Regulator ocenia i prognozuje, jak inwestycje te
wpłyną na stabilność działania krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz jakie
działania należy podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu.

W ostatnim badaniu planów inwestycyjnych na lata 2020-2034, o którym informowaliśmy w
czerwcu 2021 r., Prezes URE stwierdził, że bilans mocy w KSE ulega pogorszeniu. Analiza
wykazała, że pomimo stałego wzrostu mocy zainstalowanej w systemie – co ma miejsce za
sprawą coraz bardziej dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii - spada moc
dyspozycyjna, a to oznacza konieczność wprowadzania nowych rozwiązań rynkowych, które
zabezpieczą stabilność pracy systemu.

Kto ma obowiązek przedłożenia planów inwestycyjnych?

Plany inwestycyjne składają Prezesowi URE przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż

50 MW[1] – przy czym nie chodzi tu o moc zainstalowaną poszczególnych jednostek

wytwórczych, lecz o sumę tych mocy w źródłach energii[2]. Wytwórcy, którzy złożyli już takie

plany, powinni pamiętać, że co dwa lata mają obowiązek je aktualizować[3] i przekazywać
Prezesowi URE oraz operatorom systemów elektroenergetycznych, do których sieci są
przyłączeni informacje o tych aktualizacjach.

Co powinny obejmować plany inwestycyjne?
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W planach powinny znaleźć się prognozy na najbliższe 15 lat, począwszy od 2022 roku,
dotyczące:

ilości wytworzenia energii elektrycznej,

zaplanowanych do podjęcia działań modernizacyjnych,

rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł,

dane techniczno-ekonomiczne na temat typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji
oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.

Jak zrealizować obowiązek?

Zobowiązani przedsiębiorcy powinni wypełnić przygotowane przez URE i dostępne na
stronie Urzędu - Formularze (6 plików Excel). Aby ułatwić prawidłowe wypełnienie
tabel przygotowaliśmy Objaśnienia do Formularzy dla prognoz na okres 15 lat
obejmujących lata 2022-2036 .

Formularze należy przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki,

Departament Monitorowania Rynku,

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181.

lub w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu właściwego podpisu
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Regulacji Energetyki na
platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do
reprezentowania przedsiębiorstw.

Uwaga! Formularze w formacie Excel (w osobnych plikach), należy przekazać
również w formie elektronicznej na adres e-mail: prognozy@ure.gov.pl (w temacie
wiadomości należy wpisać: nazwa przedsiębiorstwa energetycznego_prognozy
2022-2036).

Termin złożenia tych dokumentów mija 30 kwietnia 2022 r.

Prosimy o odpowiednie oznaczenie danych sensytywnych (jeśli takie występują),
które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie
chronionych, które nie powinny być ujawnione innym podmiotom.

Więcej informacji na ten temat w zakładce „Komunikaty Prezesa URE”.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

22 487 57 06
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22 487 56 04

***

W ostatnim raporcie URE dotyczącym planów inwestycyjnych w nowe moce
wytwórcze w latach 2020 – 2034 Regulator ocenił, że w 2034 roku potencjał
wytwórczy badanych podmiotów będzie mniejszy o ok. 11 proc. (4,6 GW) w stosunku
do roku 2020. Przy czym kluczowym był fakt, że wytwórcy energii elektrycznej
zaplanowali zwiększenie udziału źródeł niesterowalnych przy jednoczesnym
zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysoko dyspozycyjnych.

W horyzoncie do 2034 r. przedsiębiorcy planowali oddać do eksploatacji łącznie
ponad 14,2 GW nowych mocy wytwórczych, z czego najwięcej miało pochodzić z
technologii offshore (4,8 GW, tj. 34 proc. wszystkich nowych mocy), gazu ziemnego
(4,4 GW, tj. prawie 31 proc. nowych mocy) oraz fotowoltaiki (2,8 GW, 19 proc.
nowych mocy).

Jednocześnie w tym samym okresie wytwórcy planowali wycofanie z eksploatacji
jednostek o łącznej mocy 18,8 GW, opartych głównie na węglu kamiennym (12,8
MW) i brunatnym (5,3 MW).

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

[1] Na podstawie art. 16 ust. 20 i 21 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

[2] W tym kontekście zastosowanie będą miały postanowienia decyzji Prezesa URE udzielającej
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, przy czym dotyczy to przedsiębiorstw energetycznych,
których działalność gospodarcza wymaga uzyskania takiej koncesji (m.in. źródła energii o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 50 MW). Nie zwalnia to z tego obowiązku wytwórców
energii elektrycznej, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji, tj. w źródłach energii o
łącznej mocy zainstalowanej równej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła energii
lub do jednostek kogeneracji (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo energetyczne).

[3] Aktualizacja sporządzana jest w systemie kroczącym, tj. każda aktualizacja obejmuje kolejny nowy
15 letni okres, zgodnie z następującą zasadą: prognoz, które są aktualizowane do dnia 30 kwietnia

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/raport-plany-inwestycyj/8068,Raport-Plany-inwestycyjne-w-nowe-moce-wytworcze.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/raport-plany-inwestycyj/8068,Raport-Plany-inwestycyjne-w-nowe-moce-wytworcze.html
mailto:rzecznik@ure.gov.pl


danego roku (n) obejmuje okres (n+14) lat.
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