Informacja
dla wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji o obowiązku złożenia
sprawozdania kwartalnego
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), wytwórca wykonujący działalność gospodarczą
w zakresie małych instalacji jest obowiązany przekazywać Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki sprawozdania kwartalne, zawierające informacje wymienione
w art. 9 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.
Wzór ww. sprawozdania kwartalnego został określony w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego
wytwórcy energii w małej instalacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 598).
Zgodnie z przepisem przejściowym zamieszczonym w art. 215 ustawy o odnawialnych
źródłach energii wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali ważne
koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej i zostali z urzędu wpisani do rejestru wytwórców w małej instalacji (por. art.
201 ustawy o odnawialnych źródłach energii) po raz pierwszy przekazują sprawozdania
kwartalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7, za kwartał roku kalendarzowego
następujący po kwartale, w którym weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach
energii.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii weszła w życie z dniem 4 maja 2015 r.,
w związku z czym wyżej wskazane podmioty obowiązek przekazania sprawozdania
za III kwartał roku 2015, zobowiązane są wykonać w terminie do dnia
30 października 2015 r.
Analogicznie, wytwórcy wpisani w okresie do dnia 30 września 2015 r. do rejestru małych
instalacji na podstawie wniosku o wpis do tego rejestru również zobowiązani są
przekazać Prezesowi URE pierwsze sprawozdanie kwartalne za III kwartał roku 2015
w terminie do dnia 30 października 2015 r.
Sprawozdanie należy przesłać do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki1, z wyjątkiem sprawozdania dotyczącego instalacji odnawialnego
źródła energii stanowiącej jednostkę kogeneracji, który należy przesłać do Prezesa
wykaz Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki wraz z obszarem ich właściwości znajduje
się na stronie URE - www.ure.gov.pl
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Urzędu Regulacji Energetyki, na adres: Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
(Budynek A).
Zasięg terytorialny oraz dane kontaktowe Oddziałów Terenowych sprawdzić można na
stronie internetowej URE.

Zgodnie z art. 168 pkt 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii, karze pieniężnej
podlega ten, kto nie przedkłada w terminie Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 7 lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, przy czym
wysokość kary pieniężnej wymierzonej w ww. przypadku wynosi 10 000zł.
Wzór sprawozdania kwartalnego znajduje się na stronach internetowych Urzędu
Regulacji

Energetyki:

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestr-wytworcow-

energ/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html

