Warszawa, dnia 20 sierpnia 2018 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2018
w sprawie
zmian treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w związku ze zmianą
definicji mikro- i małej instalacji odnawialnego źródła energii
Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276; dalej: „ustawa
zmieniająca”), które weszły w życie w dniu 14 lipca 2018 r., zmodyfikowały m.in.
definicje mikro- i małej instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa
odpowiednio w art. 2 pkt 19 i 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 oraz 1276; dalej: „ustawa OZE”).
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 19 ustawy OZE mikroinstalacja to
instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie
większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż
50 kW.
W myśl natomiast obowiązującego brzmienia art. 2 pkt 18 ustawy OZE mała instalacja
to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona 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.
W konsekwencji, dotychczasowi wytwórcy w małych instalacjach o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej w przedziale <41 kW; 50 kW> - z dniem 14 lipca
2018 r. - stali się wytwórcami w mikroinstalacjach.

Z kolei, dotychczasowi wytwórcy posiadający koncesje na wytwarzanie energii
elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej w przedziale <201 kW; 499 kW> - z dniem 14 lipca 2018 r. - stali się
wytwórcami w małych instalacjach.
Jednocześnie, w myśl art. 12 ustawy zmieniającej, wytwórcy w małej instalacji, którzy
z dniem wejścia w życie tej ustawy stali się wytwórcami energii w mikroinstalacji tj. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale <41 kW; 50 kW> podlegają wykreśleniu - z urzędu - z rejestru wytwórców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie małych instalacji (dalej: „RMIOZE”). Stosowne zaświadczenie
potwierdzające powyższy fakt Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda nie później niż
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
UWAGA!
W myśl art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy OZE, 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 tej ustawy, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału. Wytwórcy wykreśleni
z RMIOZE, w oparciu o art. 12 ustawy zmieniającej, obowiązani są do przekazania
sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w przywołanym przepisie, za kwartał,
w którym zostaną wykreśleni, tj. za III kwartał 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej, wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy
posiadali ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach, które w aktualnym stanie prawnym
stanowią małe instalacje - dotyczy to wytwórców w instalacjach o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej w przedziale <201 kW; 499 kW> - podlegają,
dokonywanemu z urzędu, wpisowi do RMIOZE. Stosowne zaświadczenie potwierdzające
powyższy fakt Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda w terminie nie później niż 60
dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Dotychczasowe koncesje tych
wytwórców, w zakresie w jakim obejmują instalacje spełniające w obecnym stanie
prawnym definicję małej instalacji, wygasną z dniem dokonania wpisu do RMIOZE.

UWAGA!
Wytwórcy wpisani do RMIOZE, w oparciu o art. 13 ustawy zmieniającej, obowiązani są
do przekazania pierwszego sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1
pkt 7 ustawy OZE, za kwartał, w którym zostaną wpisani, tj. za III kwartał 2018 r.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy wytwórcy legitymujący się wpisem do RMIOZE
w III kwartale 2018 r. lub w jego części, mają obowiązek złożenia - za ten okres sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy OZE,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2018 r.
Przykładowy wzór sprawozdania kwartalnego dostępny jest się na stronie internetowej
Urzędu pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-wmale/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
Przypominamy, że w świetle art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy OZE sprawozdanie kwartalne
winno zawierać informacje dotyczące łącznej ilości:
a. energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej
instalacji,
b. energii elektrycznej sprzedanej 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.
Zgodnie z art. 168 pkt 11 w związku z art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy OZE, kto nie
przedkłada w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7 lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, podlega
karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

