
Warszawa, 13 maja 2019 r. 

 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2019)  

 

w sprawie  

wygaśnięcia obowiązku sprawozdawczego w zakresie przekazania informacji 

dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury 

energetycznej 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, 

będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej  

w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b) biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i paliwach ciekłych; 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywania ich  

do ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego,  

o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika  

do tego rozporządzenia. 

Powyższy obowiązek wynikał z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującego rozporządzenie 

Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96, 

zwanego dalej „rozporządzeniem 256/2014”. 

Jednocześnie art. 9t ustawy - Prawo energetyczne stanowi, że przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w instalacjach 

odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw 

gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz 

podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek 

określony w rozporządzeniu 256/2014 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 



Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego  

i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 2 i 3 załącznika do tego rozporządzenia.  

Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu 256/2014 przez przekazanie Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej  

do wytwarzania biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować 

biopaliwa ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok).  

W dniu 15 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1504 z dnia 2 października 2018 

r. uchylające rozporządzenie (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zwane dalej 

„rozporządzeniem 2018/1504”. Rozporządzenie weszło w życie 4 listopada 2018 r. 

 

W związku z powyższym Prezes URE informuje, że z dniem wejścia w życie 

rozporządzenia 2018/1504 przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, odnoszące się do uchylonego rozporządzenia 

(tj. w szczególności art. 9t i 23 ust. 2 pkt 19 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 30 ust. 

2a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) stały się bezprzedmiotowe, a tym 

samym wygasł obowiązek sprawozdawczy w zakresie przekazywania Prezesowi URE 

informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii 

elektrycznej oraz infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biopaliw ciekłych. 

 

 

 

 

 


