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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), dalej „ustawa OZE”, działalność gospodarcza 

polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w  małej 

instalacji  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dalej „ustawa - Prawo 

przedsiębiorców” i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej „Rejestrem”.  

Pod pojęciem „małej instalacji” należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii  

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 

albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 

kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 

500 kW. 

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwany dalej: „Prezesem URE”, który wpisu do rejestru dokonuje na wniosek 

przedsiębiorcy. Kwestie związane z dokonywaniem wpisu do Rejestru, składaniem 

wniosków o wpis oraz wykreślaniem z Rejestru uregulowane zostały w art. 7-16a i 18 

ustawy OZE, przy czym art. 18 ust. 1 tej ustawy stanowi, że w sprawach dotyczących 

wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w małej instalacji, w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 2 ustawy OZE, 

stosuje się przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców. 

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny i publicznie dostępny do wglądu  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: 

www.bip.ure.gov.pl, w dziale „Rejestry i bazy”. 

 

2. Jak uzyskać wpis do Rejestru? 

Wpisu do Rejestru dokonuje Prezes URE, na wniosek przedsiębiorcy. Należy mieć  

na uwadze, że im lepiej przygotowany i kompletny (tj. zawierający wszystkie niezbędne 

załączniki i informacje) będzie wniosek, tym sprawniej przebiegać będzie proces 

polegający na dokonaniu wpisu w Rejestrze.  

http://www.bip.ure.gov.pl/
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3. Gdzie należy złożyć wniosek? 

Wniosek o wpis do rejestru można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do: 

1) Oddziału Terenowego URE właściwego według siedziby Wnioskodawcy,  

w przypadku kiedy wniosek o wpis dotyczy wytwarzania energii elektrycznej  

w następujących rodzajach instalacji OZE:  

 hydroenergia – „WO”, 

 energia wiatru – „WI”, 

 energia geotermalna - „GE”, 

 energia promieniowania słonecznego – „PV”, 

 biogaz inny niż biogaz rolniczy, jeśli wytwarzanie nie obejmuje wytwarzania  

w kogeneracji (w skojarzeniu) – „BG”, 

2) Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji  URE w Warszawie, 

niezależnie od siedziby Wnioskodawcy, w przypadku kiedy wniosek o wpis dotyczy  

wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE w kogeneracji: 

 wykorzystującej biomasę - „BM” albo biomasę z innymi paliwami;  

 wykorzystującej biopłyny z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy); 

 wykorzystującej biogaz– „BG” albo biogaz z innymi paliwami; 

 wykorzystującej biogaz rolniczy z innymi paliwami, 

3) Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, niezależnie od siedziby 

Wnioskodawcy, w przypadku kiedy wniosek o wpis dotyczy wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacji OZE: 

 wykorzystującej biomasę - „BM” albo biomasę z innymi paliwami;  

 wykorzystującej biopłyny z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy); 

 wykorzystującej biogaz – „BG” z innymi paliwami; 

 wykorzystującej biogaz rolniczy z innymi paliwami. 

Adresy Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki, Departamentu 

Efektywności Energetycznej i Kogeneracji oraz Departamentu Źródeł 

Odnawialnych są następujące:  
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1) Północno-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3,  

71-617 Szczecin, tel. 91 887 62 01, e-mail: szczecin@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj. zachodniopomorskiego i woj. lubuskiego; 

2) Północny Oddział Terenowy URE z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 7,  

80-819 Gdańsk, tel. 58 350 71 01, e-mail:  gdansk@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego; 

3) Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wielka 20,  

61-774 Poznań, tel. 61 670 53 01, e-mail: poznan@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj.  wielkopolskiego i woj. kujawsko-pomorskiego; 

4) Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13, 

20-011 Lublin, tel. 81 476 22 01, e-mail: lublin@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj. lubelskiego i woj. podlaskiego; 

5) Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-

113 Łódź, tel. 42 236 34 01, e-mail: lodz@ure.gov.pl, którego zasięg terytorialny 

obejmuje obszar woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego; 

6) Południowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marsz.  

J. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław, tel. 71 725 46 01, e-mail: 

wroclaw@ure.gov.pl, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar  

woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego; 

7) Południowy Oddział Terenowy URE z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 65,  

40-087 Katowice, tel. 32 793 88 01, e-mail: katowice@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj. śląskiego i woj. świętokrzyskiego; 

8) Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 

114, 30-133 Kraków, tel. 12 357 27 01, e-mail: krakow@ure.gov.pl, którego zasięg 

terytorialny obejmuje obszar woj. małopolskiego i woj. podkarpackiego, 

9) Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE w Warszawie,  

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 487 57 80, 22 487 57 38 , e-mail: 

dek@ure.gov.pl.  

10) Departament Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181,  

02-222 Warszawa, tel. 22 487 57 30, 22 487 57 39 , e-mail: dzo@ure.gov.pl.  

 

mailto:szczecin@ure.gov.pl
mailto:gdansk@ure.gov.pl
mailto:poznan@ure.gov.pl
mailto:lublin@ure.gov.pl
mailto:lodz@ure.gov.pl
mailto:wroclaw@ure.gov.pl
mailto:katowice@ure.gov.pl
mailto:krakow@ure.gov.pl
mailto:dek@ure.gov.pl
mailto:dzo@ure.gov.pl
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Dane adresowe Oddziałów Terenowych URE oraz zasięg ich działania  

są również  dostępne na stronie internetowej URE pod adresem: 

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/419/Oddzialy_Terenowe.html  

 

Pod wyżej wskazanymi numerami telefonów lub adresami e-mail można uzyskać 

dodatkowe informacje związane z uzyskaniem wpisu do Rejestru oraz prowadzeniem 

działalności regulowanej. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca podlegający 

wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć 

wniosek o wpis do rejestru wraz z wymaganymi oświadczeniami również w urzędzie 

gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, przy czym należy 

mieć na uwadze, że nadanie wniosku na poczcie bezpośrednio przez wytwórcę, może 

mieć wpływ na szybszy termin wpływu przesyłki do Prezesa URE, a także może mieć 

znaczenie – dla wytwórcy - w kontekście treści wskazanego przepisu. 

 

4. Złożenie wniosku oraz wymagane załączniki do wniosku 

4.1. Wniosek o wpis do Rejestru należy złożyć na dostępnym na stronie 

internetowej Urzędu formularzu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

pakietu informacyjnego). Wzór wniosku odzwierciedla dane, o których mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy OZE, tzn.: 

1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i innych danych teleadresowych;  

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy; 

3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze [np. KRS/NIP(CEIDG)]; 

4) dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu 

– w przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę; 

5) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie 

małych instalacji oraz miejsca lub miejsc (z podaniem nazwy miejscowości, gminy 

powiatu i województwa) i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania; 

6) opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu  

(w kogeneracji). 

4.2 Do przygotowanego na urzędowym formularzu wniosku o wpis do Rejestru, należy 

dołączyć (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy OZE) dwa oświadczenia, tj: 

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/419/Oddzialy_Terenowe.html
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1) oświadczenie wytwórcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat  

oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 

2) oświadczenie wytwórcy o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku  

i spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy OZE, które składane 

jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

Wzory ww. oświadczeń stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego pakietu 

informacyjnego. 

WAŻNE: Oświadczenie wskazujące, że dane zawarte we wniosku o wpis od rejestru 

wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że Wnioskodawcy znane są warunki 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji a także, iż Wnioskodawca spełnia 

warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy OZE, składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego. Oświadczenie  

to - ze względu na swój charakter - kwalifikowane jest więc jako oświadczenie wiedzy,  

a nie oświadczenie woli, a zatem może zostać złożone wyłącznie przez stronę wnioskującą  

o wpis do rejestru, a nie przez jej pełnomocnika. Odpowiedzialność karna, o jakiej 

mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy OZE w związku z art. 233 § 6 Kodeksu karnego,  

jest odpowiedzialnością zindywidualizowaną i osobistą, tzn. odpowiedzialnością  

za popełniony czyn tego, kto faktycznie złożył przedmiotowe oświadczenie.  

Konieczne jest złożenie przedmiotowego oświadczenia przez stronę postępowania, 

która ponosi odpowiedzialność karną za prawdziwość składanych oświadczeń.  

W przypadku, gdy stroną postępowania jest przedsiębiorca - osoba fizyczna, 

oświadczenie powinno zostać złożone i podpisane przez tę osobę fizyczną. 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, 

oświadczenie powinno zostać złożone i podpisane przez wszystkich wspólników. 

W przypadku spółek osobowych oświadczenie winno zostać złożone i podpisane 

przez wspólnika lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki,  

a w przypadku reprezentacji mieszanej - przez wspólnika działającego wspólnie  

z prokurentem - zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS.    

W przypadku osób prawnych (spółek kapitałowych) - oświadczenie składają 

członek zarządu - przy reprezentacji jednoosobowej - lub członkowie zarządu  

- w przypadku reprezentacji łącznej. W sytuacji reprezentacji mieszanej, 

oświadczenie może zostać złożone i podpisane przez członka zarządu działającego 
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wspólnie z prokurentem - zgodnie z reprezentacją określoną w statucie lub umowie 

spółki - ujawnioną w KRS. 

 

5. Sposób,  termin i wysokość opłat jakie należy wnieść w związku ze złożeniem 

wniosku o wpis do Rejestru, bądź wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze  

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o opłacie 

skarbowej”, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania wpisu do Rejestru 

powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis. 

Stawka opłaty skarbowej określona w Części I ust. 36 pkt 10 załącznika do ustawy 

o opłacie skarbowej (a więc opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną  

w poprzednich punktach tego ustępu) wynosi 616 zł.  

W przypadku kiedy wytwórca jest już wpisany do Rejestru i występuje z wnioskiem  

o zmianę wpisu w Rejestrze  zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową, o ile zmiana  

ta polega na rozszerzeniu zakresu wykonywanej działalności regulowanej poprzez 

dodanie nowej instalacji OZE, względnie na rozszerzeniu dotychczasowego wpisu  

o wytwarzanie energii w jednostce kogeneracji. Wówczas należy wnieść opłatę skarbową 

w wysokości 308 zł (Część I ust. 37 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).  

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym 

miejscowo w sprawach opłaty skarbowej: 

a) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę 

organu; 

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  

lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy  

ze względu na miejsce złożenia dokumentu. 

Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej z tytułu wpisu  

do Rejestru (lit. a powyżej) w kwocie 616 zł, powinna zostać dokonana na rzecz 

właściwego organu podatkowego, tj. Prezydenta m.st. Warszawy na rachunek Urzędu 

Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, 
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numer rachunku: 95 10301508 0000 0005 5002 4055, z dopiskiem: „opłata skarbowa 

- wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.”. 

W przypadku, gdy z wnioskiem o wpis do Rejestru występuje w imieniu wytwórcy osoba 

upoważniona, należy do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu 

złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. W takim przypadku opłatę skarbową  należy 

uiścić na rachunek lub w kasie właściwego Urzędu Miasta, a zatem zgodnie  

z miejscem składania pełnomocnictwa lub prokury, czyli w praktyce przed właściwym 

w sprawie wpisu do rejestru - Oddziałem Terenowym URE (Szczecin, Gdańsk, Poznań, 

Lublin, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków), Departamentem Efektywności Energetycznej 

i Kogeneracji URE lub Departamentem Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie (wówczas 

organem podatkowym będzie - podobnie jak w przypadku zapłaty opłaty skarbowej 

za wpis do Rejestru - Prezydent m.st. Warszawy). 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 616 zł (ewentualnie w kwocie 308 zł  

w przypadku wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze) lub w kwocie 17 zł należy dołączyć  

do wniosku o wpis do rejestru lub wniosku o zmianę w rejestrze. 

W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej gotówką, do wniosku należy załączyć oryginał 

dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Natomiast w razie zapłacenia opłaty bezgotówkowo  

w formie przelewu na rachunek bankowy, do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia 

ww. opłaty, który może mieć formę np. wydruku komputerowego potwierdzającego 

dokonanie operacji bankowej (przelewu). Dowody te pozostawia się w aktach sprawy. 

Jeżeli do wniosku nie zostanie załączony oryginał (albo w odniesieniu do opłaty  

za pełnomocnictwo – oryginał bądź uwierzytelniona kopia) potwierdzenia zapłaty 

opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany  

do uiszczenia opłaty i nadesłania dowodu potwierdzającego tę okoliczność. Brak 

uzupełnienia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej z tytułu wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, pomimo wezwania do jego przesłania, stanowi przesłankę 

zwrotu wniosku stosownie do treści art. 261 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

W przypadku braku potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej z tytułu udzielonego 

pełnomocnictwa lub prokury Prezes URE, stosownie do art. 11 ust. 1 i 3 ustawy o opłacie 

skarbowej, jest zobowiązany do przekazania właściwemu organowi podatkowemu 
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informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od udzielonego 

pełnomocnictwa lub prokury w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez ten 

organ. 

Stosownie do treści art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z obowiązku  

jej uiszczenia są jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

6. Jaki jest termin załatwienia sprawy przez Prezesa URE?  

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy OZE, Prezes URE jest obowiązany dokonać wpisu 

przedsiębiorcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji w terminie 7 dni 

od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z ww. oświadczeniami składanymi 

przez Wnioskodawcę, o których mowa  wyżej - w pkt 4.2.  

 

Należy jednak mieć na uwadze, że art. 10 ust. 4 ustawy OZE stanowi, iż w przypadku gdy: 

1) wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera 

wymaganych danych, lub 

2) do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono 

wymaganych oświadczeń 

– Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a jeżeli Wnioskodawca w wyznaczonym 

terminie nie uzupełni wniosku, to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

Przypomnieć należy, że również niedołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty 

skarbowej z tytułu wpisu do Rejestru, powodować będzie konieczność wystosowania 

przez organ wezwania do przekazania tego dowodu, a w konsekwencji prowadzić może – 

w przypadku nieuzupełnienia tego braku – do zwrotu wniosku. W przypadku kiedy 

Wnioskodawca uzupełni wniosek w zakresie wskazanym przez organ, siedmiodniowy 

termin, w jakim organ zobowiązany jest dokonać wpisu do Rejestru, biegnie od dnia 

wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy OZE, Prezes URE prostuje z urzędu wpis 

do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawierający oczywiste błędy 

lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

Należy również mieć na uwadze, że wskazana w art. 11a ust. 2 ustawy OZE możliwość 

rozpoczęcia przez przedsiębiorcę działalności po upływie 14 dni od dnia wpływu 

do Prezesa URE wniosku o wpis (w przypadku kiedy organ prowadzący rejestr 



Pakiet informacyjny (Rejestr MIOZE)    

 

11 
 

działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni  

od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest 

prowadzony), nie dotyczy przypadku kiedy organ wystąpił do Wnioskodawcy  

o uzupełnienie wniosku o wpis. 

Zatem tylko złożenie wniosku kompletnego, prawidłowo wypełnionego oraz 

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy  

(z zastrzeżeniem wyżej wskazanych wymagań odnośnie podpisania oświadczenia 

składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej), umożliwia uzyskanie przez 

Wnioskodawcę wpisu do Rejestru w ustawowym terminie 7 dni. 

Analogiczne zasady odnoszące się do kwestii terminu załatwienia sprawy mają 

zastosowanie w przypadku złożenia wniosku o zmianę we wpisie do Rejestru. 

Należy mieć na uwadze, że ewentualne pozostawienie wniosku bez rozpoznania  

z powodu jego nieuzupełnienia  w trybie określonym w art. 10 ust. 4 ustawy OZE, 

jak również zwrot wniosku z uwagi na nieuzupełnienie braku w zakresie dołączenia 

dowodu zapłaty opłaty skarbowej, nie stoją na przeszkodzie do ponownego złożenia 

kompletnego wniosku o wpis do Rejestru lub wniosku o zmianę takiego wpisu, 

konsekwencją czego będzie możliwość załatwienia sprawy w trybie określonym ustawą.  

 

7. W jaki sposób Prezes URE załatwia wniosek o wpis do Rejestru albo wniosek 

o zmianę wpisu w Rejestrze? 

Zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy OZE Prezes URE wydaje z urzędu zaświadczenie 

o dokonaniu wpisu do rejestru. Analogicznie Prezes URE postępuje w przypadku, kiedy 

Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o zmianę w Rejestrze polegającą na rozszerzeniu 

zakresu wykonywanej działalności regulowanej poprzez dodanie nowej instalacji OZE, 

względnie na rozszerzeniu dotychczasowego wpisu o wytwarzanie energii w jednostce 

kogeneracji i zmiana we wnioskowanym zakresie zostanie dokonana. 

 

8. Kiedy Prezes URE odmawia wpisu do rejestru wytwórców? 

Zgodnie z art. 13 ustawy OZE Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru 

wytwórców energii w małej instalacji w przypadku gdy: 

 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji; 
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 2) w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru 

wytwórców energii w małej instalacji wytwórcę wykreślono z tego rejestru  

z uwagi na wydanie przez Prezesa URE decyzji o zakazie wykonywania przez 

wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji. 

 

9.  Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności bez uzyskania wymaganego 

wpisu? 

Wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej bez wymaganego wpisu  

do Rejestru jest nielegalne. Takie postępowanie stanowi wykroczenie, które zagrożone 

zostało karą ograniczenia wolności albo karą grzywny, o czym stanowi art. 601 § 1 ustawy  

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 z późn.zm.).  Ponadto, 

zgodnie z art. 168 pkt 14 ustawy OZE, karze pieniężnej wymierzanej przez Prezesa URE 

podlega ten, kto wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii 

w małej instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, o którym 

mowa w art. 7 ustawy OZE, lub niezgodnie z treścią tego wpisu. Kara pieniężna wynosi w 

takim przypadku 1000 zł. 

Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy OZE, wytwórca, który wykonywał działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii 

w małej instalacji, może uzyskać wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 

stwierdzenia przez organ prowadzenia działalności bez uzyskania wymaganego wpisu 

(za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 11a ust. 2 ustawy OZE). 

 

10. Jakie obowiązki wiążą się z wpisaniem wytwórcy do Rejestru? 

10.1.1 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy OZE, wytwórca wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie małych instalacji jest obowiązany: 

1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: 

 a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność 

gospodarcza w zakresie małych instalacji, 

 b) małej instalacji; 

2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 

3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami 

technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności  
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w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych  

i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji; 

4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji 

paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, 

biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje 

niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami 

zwiększające ich wartość opałową;  

5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: 

a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej 

instalacji, 

b) energii elektrycznej sprzedanej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, która została wytworzona z odnawialnych 

źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 

c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji  

oraz rodzaju tych paliw, 

d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym; 

6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji 

oraz datę zakończenia jej modernizacji; 

7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje,  

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy OZE, w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia każdego kwartału; 

8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1  pkt 6 ustawy 

OZE, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej  

w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia 

zakończenia jej modernizacji.  

WAŻNE: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy OZE, Prezes URE ma prawo wglądu  

do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających 

znaczenie dla oceny wykonania wyżej wskazanych obowiązków, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. 
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WAŻNE: Zgodnie z art. 168 pkt 11 ustawy OZE karze pieniężnej w wysokości 1000 zł 

wymierzanej przez Prezesa URE podlega ten, kto nie przedkłada w terminie Prezesowi 

URE sprawozdania kwartalnego wskazanego wyżej w punkcie 7. 

 

10.1.2 Gdzie należy przesyłać sprawozdania kwartalne? 

Sprawozdania kwartalne, wskazane wyżej w punkcie 7 Wytwórca wykonujący 

działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji przesyła do tej komórki Urzędu, 

która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru, to jest do Oddziału Terenowego URE,  

do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE lub do Departamentu 

Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału. 
 

WAŻNE: Sprawozdanie kwartalne należy przesłać po raz pierwszy za ten kwartał,  

w którym Wytwórca został wpisany do Rejestru, niezależnie od tego czy wytworzył  

w kwartale, w którym został wpisany do Rejestru, energię elektryczną w małej instalacji. 

 

10.2.1 Obowiązek polegający na zgłaszaniu aktualizacji 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy OZE, wytwórca wpisany do Rejestru informuje Prezesa 

URE pisemnie - w terminie 14 dni od dnia zmiany danych albo od dnia zakończenia  

lub zawieszenia wykonywania działalności - o: 

1) zmianie danych zawartych w Rejestrze dotyczących: 

- oznaczenia wytwórcy (nazwa firmy, forma prawna), jego siedziby, adresu i innych 

danych teleadresowych; 

-  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy; 

-  numeru wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze [np. KRS/NIP (CEIDG)]; 

- danych osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, w przypadku gdy taka osoba 

została wyznaczona przez wytwórcę; 

- rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych 

instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia 

jej wykonywania; 

2) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej  

w zakresie małych instalacji. 
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Na podstawie otrzymanych informacji, Prezes URE dokonuje zmiany treści wpisu  

w Rejestrze wytwórców energii w małej instalacji. Dokonanie w rejestrze zmiany danych 

adresowych przedsiębiorcy, jego nazwy, numeru NIP (CEIDG), numeru KRS  

oraz zawężenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej nie podlega opłacie 

skarbowej. Natomiast zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu wykonywanej 

działalności regulowanej, podlega opłacie skarbowej w kwocie 308 zł, o czym była mowa 

wyżej, w części poświęconej opłatom za wpis do Rejestru. 
 

WAŻNE: Zgodnie z art. 168 pkt 12 ustawy OZE karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł 

wymierzanej przez Prezesa URE podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji  

w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy OZE. 

 

10.2.2.  Gdzie należy przesyłać informacje o zmianach aktualizacyjnych? 

Podobnie jak w przypadku sprawozdań kwartalnych, informacje aktualizacyjne należy 

przesyłać do tej komórki, która dokonała wpisu wytwórcy do Rejestru, to jest do Oddziału 

Terenowego URE, do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE  

lub do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.  

 

11. Uprawnienia Prezesa URE wobec wytwórców wpisanych do Rejestru 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy OZE, Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, 

żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny 

wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7 oraz w art. 9 ustawy OZE,  

z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

 

12. Kiedy może nastąpić wykreślenie wytwórcy z Rejestru? 

Wykreślenie z Rejestru może nastąpić na wniosek wytwórcy. W takim przypadku 

czynność organu polegająca na wykreśleniu ma charakter czynności materialno-

technicznej, która nie podlega opłacie skarbowej. Z wykreśleniem wytwórcy z Rejestru  

na jego wniosek w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności regulowanej,  

nie wiążą się negatywne konsekwencje prawne. 

 

Wykreślenia z Rejestru Prezes URE może również dokonać z urzędu, w przypadku 

wskazanym w ustawie (art. 15 ust. 1 ustawy OZE) i z takim wykreśleniem – z urzędu 
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– związane są daleko idące konsekwencje prawne. Wykreślenie z urzędu następuje 

w sytuacji, kiedy Prezes URE wyda decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę 

działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji (por. art. 14 ustawy OZE). 

Prezes URE wykreśla wytwórcę z rejestru również po uzyskaniu informacji o zgonie 

wytwórcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG albo KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

 

13.  Kiedy Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę 

działalności gospodarczej? 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy OZE, Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji w przypadku: 

1) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 

lub 2 ustawy OZE (wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 2 i 3  

do niniejszego Pakietu Informacyjnego), niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2) posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy OZE (a więc dokumentami 

potwierdzającymi tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których 

wykonywana jest działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz tytuł 

prawny do obiektu małej instalacji oraz umową o przyłączenie małej instalacji 

do sieci); 

3) nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1-3 i 6 ustawy OZE, w terminie wskazanym przez Prezesa URE – 

w tej sytuacji Prezes URE, na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy OZE, wyznacza przed 

wydaniem decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności 

gospodarczej termin do usunięcia stwierdzonych naruszeń; 

4) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy OZE, 

tj. obowiązku polegającego na wykorzystywaniu podczas wytwarzania energii 

elektrycznej jedynie określonych rodzajów paliw, prowadzeniu dokumentacji 

w sposób uniemożliwiający określenie łącznych ilości: energii elektrycznej 

wytworzonej w małej instalacji a także energii elektrycznej sprzedanej 

sprzedawcy zobowiązanemu oraz odbiorcom końcowym oraz łącznej ilości i 

rodzaju paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w małej instalacji – w 

takim przypadku Prezes URE wydaje decyzję bez uprzedniego wezwania 

do usunięcia naruszeń obowiązków.  
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14.  Jakie są konsekwencje prawne wydania decyzji o zakazie wykonywania 

przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji? 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy OZE wytwórca, który z urzędu został wykreślony  

z Rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego Rejestru nie wcześniej niż po upływie  

3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności 

gospodarczej w zakresie małych instalacji. 

Ponadto, w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie małych instalacji, Prezes URE informuje sprzedawcę zobowiązanego, o którym 

mowa art. 40 ust. 1 ustawy OZE o wykreśleniu wytwórcy wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, 

w terminie 14 dni od dnia wydania tej decyzji. 

 

 


