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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2021 

dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, 

o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii    

 

Stosownie do treści przepisu art. 54 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610); dalej: „ustawa OZE”, odbiorca przemysłowy (w rozumieniu 

art. 52 ust. 6 ww. ustawy), który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy 

OZE, jest obowiązany do dnia 31 sierpnia 2021 r., przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej: „Prezes URE”): 

1) informację o: 

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

b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE oraz art. 62 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. z 2021 r., poz. 144; dalej: „ustawa kogeneracyjna”), 

c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE - w przypadku 

odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE;  

2) oświadczenie o 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. 54 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. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1 

oraz w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej 

z wysokosprawnej kogeneracji.";  

- klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

Informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 54 ustawy OZE za rok 2020 składają: 

1)  odbiorcy przemysłowi, którzy w roku 2019 zużyli mniej niż 100 GWh energii elektrycznej 

i zostali uwzględnieni w Tabeli 2 pn. „Pozostali odbiorcy przemysłowi” w Informacji 

Prezesa URE nr 109/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii (obecnie tekst jednolity opublikowany w Informacji Prezesa 

URE nr 20/2021 z dnia 30 marca 2021 r.) - tabela zawiera 298 pozycji); 
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2) odbiorcy przemysłowi, którzy w roku 2019 zużyli powyżej 100 GWh energii elektrycznej 

i zostali uwzględnieni w Tabeli 1 pn. „Odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 52 ust. 

2 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii” w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nr 109/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii (obecnie tekst jednolity opublikowany w Informacji 

Prezesa URE nr 20/2021 z dnia 30 marca 2021 r.) - tabela zawiera 53 pozycje). 

Informacja Prezesa URE nr 20/2021 w sprawie jednolitego wykazu odbiorców przemysłowych, 

którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE znajduje się na stronie 

BIP URE pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/3907,Wykaz-

odbiorcow-przemyslowych-na-rok-2020.html 

Dodatkowo, mając na uwadze regulacje zawarte w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) 

przedsiębiorcy powinni przedstawić dane dotyczące udzielonej im pomocy publicznej. 

Zauważyć należy, że w myśl art. 55a ust. 2 ustawy OZE, ww. obowiązek ciąży również na 

podmiotach, które zostały uwzględnione w wykazie odbiorców przemysłowych na rok 2020 

i które następnie otrzymały decyzję Prezesa URE w sprawie braku możliwości skorzystania 

z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 i w art. 96 ust. 2 ustawy OZE, a także uprawnienia, 

o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy kogeneracyjnej, w latach 2020 – 2024 z uwagi na 

wystąpienie przesłanek o których mowa w art. 55 ust. 1 tej ustawy. Dane tych podmiotów 

zawiera wykaz odbiorców przemysłowych sporządzony na podstawie art. 55a ust. 1 ustawy OZE 

(por. Informacja Prezesa URE nr 72/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.: 

https://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/3788,Wykaz-odbiorcow-

przemyslowych-objetych-sankcja.html) 

Mając na uwadze unormowania zawarte w art. 54 pkt 2 ustawy OZE, 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 

skuteczne podpisanie tych oświadczeń przez pełnomocnika strony.  

W przypadku osób fizycznych - oświadczenia powinny zostać złożone i podpisane przez tę osobę 

fizyczną. W przypadku spółek cywilnych, oświadczenia powinny zostać złożone i podpisane 

przez wszystkich wspólników.  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 -  
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zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS. W przypadku spółek kapitałowych - oświadczenia 

składają członek zarządu - przy reprezentacji jednoosobowej - lub członkowie zarządu – 

w przypadku reprezentacji łącznej. W sytuacji wystąpienia 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. Oświadczenia te nie mogą w konsekwencji zostać skuteczne podpisane przez prokurenta 

działającego samodzielnie, bez członków zarządu.  

W załączeniu do niniejszej Informacji 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); 

- sprawozdaniem finansowym za rok 2020.  

W celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych, do niniejszej 

Informacji załączono przykładowy wzór przedmiotowego oświadczenia w formacie MS Excel, 

który winien być wypełniony przez odbiorców przemysłowych. 

Informacje i oświadczenie, o których mowa w art. 54 ustawy OZE należy kierować na adres 

Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Departament Źródeł Odnawialnych, Al. Jerozolimskie 

181, 02‐222 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu, oraz przesłać w formie 

elektronicznej na adres e-mail: odbiorcaprzemyslowyoze@ure.gov.pl 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Źródeł Odnawialnych pod 

numerem tel. 22 487 55 74. 

 

Rafał Gawin 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 
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