
 Informacja 

dla wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji 

 o obowiązku złożenia sprawozdania półrocznego 

zawierającego informacje dotyczące wykonywanej działalności 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2021, poz. 610 r., z późn. zm.), wytwórca wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany przekazywać Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania półroczne, zawierające informacje 

wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w terminie do końca miesiąca po upływie 

półrocza. 

Wytwórcy wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji – dalej: ”rejestr”, są 

obowiązani  do przekazywania Prezesowi URE ww. sprawozdań półrocznych odrębnie 

dla każdej z instalacji objętej wpisem – w terminie do końca miesiąca następującego 

po upływie półrocza (pierwsze sprawozdanie za I półrocze 2022 r. - do 31 lipca 2022 r.). 

 

UWAGA! 

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu sprawozdania do 

Urzędu, a nie data nadania przesyłki zawierającej to sprawozdanie. 

 

 

Sprawozdanie należy złożyć także za okres, w którym przedsiębiorca nie wytworzył 

energii elektrycznej w instalacji wpisanej do rejestru. W takim przypadku składa się 

sprawozdanie z wartościami „zerowymi”. 

Obowiązek sprawozdawczy ciążący na przedsiębiorcy wygasa w przypadku wykreślenia 

Wytwórcy z rejestru przy czym Wytwórca ma obowiązek złożenia sprawozdania za 

ostatni okres (także niepełny), w którym był wpisany do rejestru. 

Sprawozdanie należy przesłać do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki, z wyjątkiem sprawozdania dotyczącego instalacji odnawialnego 

źródła energii stanowiącej jednostkę kogeneracji wykorzystującej: 

 biomasę albo  

 biomasę z innymi paliwami, 



  biopłyny z innymi paliwami, 

 biogaz z innymi paliwami oraz 

 biogaz rolniczy z innymi paliwami,  

które należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na adres:  

Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa (Budynek A). 

Dane adresowe Oddziałów Terenowych URE oraz zasięg ich działania są dostępne  

na stronie internetowej URE pod adresem:  

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

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 ww. ustawy lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, przy 

czym wysokość kary pieniężnej wymierzonej w ww. przypadku wynosi 1000 zł.  

 

 

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

