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Informacja 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 69/2020 

w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2021,  
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 
 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn, zm.), dalej: „ustawa OZE”, operatorzy systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, 

przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, dalej: „Prezes URE”, informacje 

dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży 

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym 

przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego 

operatora. W myśl art. 40 ust. 3 ustawy OZE, na podstawie informacji, o których mowa 

w art. 40 ust. 2 tej ustawy, Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę 

zobowiązanego:  

1) na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, 

na rok następny;  

2) będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej 

sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na 

obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w 

terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny.  

 

Wykonując dyspozycje powołanych przepisów prawa, Prezes URE wyznaczył  

na 2021 rok 177 sprzedawców zobowiązanych na obszarze działania operatorów 

systemów dystrybucyjnych i przedsiębiorstwa energetycznego, któremu Prezes URE 

nakazał prowadzenie działalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej, oraz sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego.  

 



Na podstawie art. 40 ust. 6 i 7 ustawy OZE, po wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego 

operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego niezwłocznie zamieszczają na swojej stronie 

internetowej informację o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego, a także zawierają 

z tym sprzedawcą umowę o świadczenie usług przesyłania lub umowę o świadczenie 

usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów w celu umożliwienia realizacji przez 

sprzedawcę zobowiązanego dokonania zakupu energii elektrycznej, o którym mowa 

w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust 1, art. 70c ust. 2 lub w art. 92 ust. 1 tej ustawy.  

 

Poniżej przedstawiamy listę sprzedawców zobowiązanych, którzy w drodze decyzji 

zostali wyznaczeni do pełnienia tej funkcji w 2021 roku. 

 


