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Warszawa, 31 grudnia 2018 r. 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 110/2018) 

przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną 

w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

Stosownie do art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 

z późn. zm.), odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54 tej ustawy, podał w tej 

informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane, skorzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie spełniając 

określonych w tych przepisach warunków lub został wpisany do wykazu, o którym mowa w art. 

52 ust. 4 tej ustawy, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 6 tej 

ustawy, nie może skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 

ustawy o odnawialnych źródłach energii, przez okres 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył 

obowiązek. 

Natomiast zgodnie z art. 55a ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 55 ust. 

1 tej ustawy i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 31 grudnia 

roku, następującego po roku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii.  

Analiza posiadanych przez Urząd Regulacji Energetyki danych i informacji w zakresie 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 tej ustawy wykazała, że 

wobec zaistnienia przesłanek określonych w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, podmioty wskazane w poniższym wykazie nie mogą skorzystać z uprawnień, 

o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

w latach 2018 – 2022. 

Podkreślić należy, iż podmioty te figurują w wykazie odbiorców przemysłowych, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii na rok 

2017, tym niemniej z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 55 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, utraciły uprawnienie do realizacji obowiązku, o którym mowa 

w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii z uwzględnieniem możliwości 
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skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (tj. pomniejszenia podstawy realizacji obowiązku) oraz do skorzystania z uprawnienia 

w zakresie określonym art. 96 ust. 2 ww. ustawy, w latach 2018-2022 – w sposób przewidziany 

w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii dla odbiorców przemysłowych 

o których mowa w art. 52 ust. 6 tej ustawy.  

W związku z powyższym obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, w odniesieniu do energii elektrycznej sprzedanej w 2018 r. podmiotom 

umieszczonym w niniejszym wykazie należy zrealizować za 2018 r. w pełnym zakresie 

wynikającym z tych przepisów, bez możliwości skorzystania z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 53 ust. 1 tej ustawy. Podmioty umieszczone w niniejszym wykazie nie mogą 

również skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii.
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WYKAZ PODMIOTÓW OBJĘTYCH SANKCJĄ OKREŚLONĄ W ART. 55 UST.1 USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 

 

Pozostali odbiorcy przemysłowi 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa 
Kod 

pocztowy 
Miasto Ulica nr NIP 

1. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MIKA" 
Kazimierz Mikołajczak 

21-505 Janów Podlaski Wiejska 4 5380006364 

2. SZAR S.A. 42-280 Częstochowa Druciana 1 5731034358 

3. 
Zakład Produkcyjno-Usługowy CMOL-FRUT Stefan 
Wrzask 

36-105 Cmolas Cmolas 360A 8140000346 

4. Optex S.A. 26-300 Opoczno Kolberga 2 7680002420 

5. Cooper-Standard Automotive Piotrków Sp. z o.o. 00-546 Warszawa Ks. Ignacego Skorupki 5 5251048432 

6. Cooper Standard Polska Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała Piekarska 77 9372107271 

7. CSF Poland Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa Legionów 244 5731001407 

8. Ceramika Pilch Sp. z o.o. Sp. K. 43-385 Jasienica Jasienica 357 9372660163 

9. Kazimierz Kołodziejczyk KABAKO-GRUPPE 24-335 Łaziska Zakrzów 76 7171020119 

10. Jelenia Plast Sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra Spółdzielcza 47 6110202280 

11. Haldex S.A. 40-951 Katowice Pl. Grunwaldzki 8/10 6340128713 

 


