
 

Informacja dla odbiorców przemysłowych 

zobowiązanych do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji 

i oświadczeń, o których mowa w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne   

(w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.)  

 

I. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 188 UST. 14 USTAWY 

O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII SKŁADANE PRZEZ: 

1) odbiorców przemysłowych, którzy w roku 2014 zużyli mniej niż 100 GWh 

energii elektrycznej i zostali uwzględnieni w Tabeli 2 pn. „Pozostali odbiorcy 

przemysłowi” w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 20/2015  

w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (tabela zawiera 264 pozycje)  

2) odbiorców przemysłowych, którzy w roku 2014 zużyli powyżej 100 GWh 

energii elektrycznej i zostali uwzględnieni w Tabeli 1 pn. „Odbiorcy 

przemysłowi, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii” w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 20/2015 

w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (tabela zawiera 53 pozycje)  

 

Zgodnie z art. 188 ust. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.) odbiorca przemysłowy, który złożył 

oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 tej ustawy (tj. oświadczenie, które  

składane było do dnia 18 kwietnia 2015 r.), jest obowiązany do dnia 31 sierpnia  

2016 r., przekazać Prezesowi URE: 

1) informację o: 

a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji 

obowiązku, 

b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 188 ust. 7 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, 



c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii - w przypadku odbiorcy przemysłowego, o którym mowa  

w art. 188 ust. 2 pkt 1 tej ustawy (tj. odbiorcy przemysłowego, który w roku 2014 

zużył powyżej 100 GWh energii elektrycznej); 

2) oświadczenie następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 188 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 188 ust. 7 ustawy, o której mowa 

w pkt 1.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 20/2015 w sprawie jednolitego 

tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa 

w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii znajduje się na stronie BIP 

URE pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-

odbiorcow-przemyslowych-na-rok-2015.html 

 

II. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 5 USTAWY – PRAWO 

ENERGETYCZNE składane przez odbiorców przemysłowych, którzy w roku 2014 

zużyli powyżej 100 GWh energii elektrycznej i zostali uwzględnieni w Informacji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 16/2015 w sprawie wykazu odbiorców 

przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 189 ust. 1 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii (tabela zawiera 45 pozycji)  

 

W myśl art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 

2015 r.) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, 

w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, 

przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki: 

1) informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 

ustawy – Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na 

własny użytek w roku realizacji obowiązku; 

http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych-na-rok-2015.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych-na-rok-2015.html


2) oświadczenie następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

oświadczam, że dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, są zgodne z prawdą.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 16/2015 w sprawie wykazu 

odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 189  

ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii znajduje się na stronie BIP URE  

pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-

odbiorcow -  przemyslowych-na-rok-2015.html 

 

 

 Przypominamy, że powyższy termin złożenia ww. informacji i oświadczeń jest 

terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu 

przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE a nie data nadania przesyłki 

zawierającej te dokumenty. 

 

 

 Mając na uwadze unormowania zawarte zarówno w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo 

energetyczne, jak i w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach, zgodnie  

z którymi do informacji wskazanych w tych przepisach należy dołączyć określonej 

treści oświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny, odnosząc się do kręgu podmiotów 

uprawnionych/ zobowiązanych do złożenia tych oświadczeń należy wskazać,  

iż oświadczenia te - ze względu na ich charakter - kwalifikować należy jako 

oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem nie jest możliwe 

podpisanie tych oświadczeń przez pełnomocnika strony.  

W przypadku osób fizycznych - oświadczenia powinny zostać złożone i podpisane 

przez tę osobę fizyczną.  W przypadku spółek osobowych oświadczenia winny 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.  

http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-odbiorcow - %20przemyslowych-na-rok-2015.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-odbiorcow - %20przemyslowych-na-rok-2015.html


W przypadku osób prawnych (spółek kapitałowych) - oświadczenia składają członek 

zarządu - przy reprezentacji jednoosobowej - lub członkowie zarządu - w przypadku 

reprezentacji łącznej. W sytuacji reprezentacji mieszanej, oświadczenia mogą zostać 

złożone i podpisane przez członka zarządu działającego wspólnie z prokurentem - 

zgodnie z reprezentacją określoną w statucie lub umowie spółki - ujawnioną w KRS. 

 
 W załączeniu przedstawiono wzory informacji oraz oświadczeń, które należy 

przedkładać wraz z: 

-  dowodami wniesienia opłat zastępczych uiszczonych celem realizacji 

obowiązków (UWAGA: dotyczy tylko odbiorców przemysłowych samodzielnie 

realizujących obowiązki w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub 

uiszczenia opłaty zastępczej); 

- sprawozdaniem finansowym za rok 2015.  

 

 Informacje i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo 

energetyczne (w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r.) oraz  

w art. 188 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii, należy kierować na 

adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, tj.:   

Urząd Regulacji Energetyki 

Departament Systemów Wsparcia  

Al. Jerozolimskie 181 

02‐222 Warszawa.  

 

 

 

 


