Warszawa, dnia 7 maja 2009 r.

WICEPREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Marek Woszczyk
DPE‐461‐ 9 (1)/2009/MST/MG

Panie/Panowie Prezesi
Przedsiębiorstw energetycznych
prowadzących działalność gospodarczą
polegającą na wytwarzaniu energii
elektrycznej lub obrocie energią elektryczną

wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), proszę o przesłanie informacji dotyczących
dokonanej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. sprzedaży energii
elektrycznej na rzecz odbiorców końcowych w celu zbadania realizacji obowiązków,
określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające
tę energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie
ust. 9 ww. ustawy, uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki świadectwo pochodzenia, albo uiścić opłatę zastępczą.
Ponadto, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem
i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 10 ww. ustawy, uzyskać i przedstawić do umorzenia
____________________________________________________________________________________________________________________
00 - 872 Warszawa, ul. Chłodna 64
telefony (22) 661 62 02, 661 62 01
faks:
(22) 661 62 00

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia z kogeneracji,
o których mowa w art. 9l ust. 1 ww. ustawy, dla energii elektrycznej wytworzonej
w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
albo uiścić opłatę zastępczą.
Do informacji proszę również dołączyć oryginały lub poświadczone przez osoby
upoważnione

do

reprezentowania

przedsiębiorstwa

kserokopie

dowodów

wniesienia opłaty zastępczej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, tytułem wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1
i 8 ustawy – Prawo energetyczne. Umocowanie osób, o których mowa powyżej, powinno
wynikać z przesłanego do Urzędu Regulacji Energetyki aktualnego wyciągu z rejestru
przedsiębiorców albo z udzielonego pełnomocnictwa wraz z załączonym oryginałem
potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.).
Jednocześnie proszę wskazać nr telefonu oraz e‐mail osoby, przewidzianej
do kontaktów z przedstawicielami URE.
Wyjaśniam również, że zużywanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych na potrzeby przedsiębiorstwa ją produkującego, nie stanowi „sprzedaży
do odbiorcy końcowego” i nie podlega ww. obowiązkom.
Informuję ponadto, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne,
karze podlega ten, kto odmawia bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza
w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których
mowa w art. 28 ww. ustawy.
W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy kierować do Departamentu
Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki – tel. (22) 661‐62‐36,
(22) 661‐62‐37 oraz (22) 661‐62‐40.
Załączniki do niniejszego pisma, w formie elektronicznej, zostały zamieszczone
na stronie internetowej URE pod adresem: www.ure.gov.pl.
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Wypełnione tabele oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie
listownej,

a

także

w

formie

elektronicznej

(e‐mail

–

wyłącznie

tabele)

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni o daty otrzymania niniejszego pisma, na adres:
Dyrektor Zdzisław Muras
Departament Przedsiębiorstw Energetycznych
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Chłodna 64
00‐872 Warszawa
e‐mail: malgorzata.stachowiak@ure.gov.pl

Wiceprezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/‐/ Marek Woszczyk

Załączniki:
1) Dane ogólne za 2008 r.
2) Dane dotyczące sprzedaży energii elektrycznej w 2008 r.
3) Rozdzielnik.
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