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Informacja
Informacja w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się
wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do
zatwierdzenia
Uwzględniając zaawansowany proces wdrażania mechanizmów rynku konkurencyjnego w
sektorze elektroenergetycznym, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i
Nr 110, poz. 1255 oraz 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), uznaję
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną
za działające na rynku konkurencyjnym.
W związku z tym z dniem 1 lipca 2001 r. zwalniam przedsiębiorstwa posiadające
koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną z obowiązku
przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej.
Decyzję tę podjąłem po dokonaniu wszechstronnej analizy rynku energii elektrycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem stopnia wypełnienia kryteriów rynku konkurencyjnego,
zawartych w Stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 30 czerwca 2000 r. w
sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny (Biuletyn URE
nr 4/2000). Za najbardziej istotne uznałem zmiany instytucjonalne i własnościowe oraz
prawno–organizacyjne w sektorze elektroenergetycznym. Procesy te wywołały również
modyﬁkację reguł postępowania uczestników rynku.
Zwolnienie nie dotyczy:
1. przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła – w odniesieniu do energii objętej obowiązkiem
zakupu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i
odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także
ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku
(Dz. U. Nr 122, poz. 1336),
2. operatora systemu przesyłowego – w odniesieniu do minimalnych ilości energii
określonych w jego taryﬁe,
3. przedsiębiorstw energetycznych posiadających jednocześnie koncesję na
przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej – w odniesieniu do energii
sprzedawanej odbiorcom końcowym przyłączonym bezpośrednio do sieci tych
przedsiębiorstw.

Urząd Regulacji Energetyki będzie nadal monitorował rynek energii elektrycznej i w
przypadku stwierdzenia naruszenia zasad konkurencji, działając na podstawie art. 49 ust. 1
ustawy – Prawo energetyczne, cofnę udzielone zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf
do zatwierdzenia.
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