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Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2011) 

w sprawie prognoz na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 11 i 12  

ustawy – Prawo energetyczne  

Informuję,  że  zgodnie  z  art.  16  ust.  11  ustawy  –  Prawo  energetyczne 
przedsiębiorstwa  energetyczne  zajmujące  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej  
w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie niższej niż 50 MW sporządzają prognozy 
na  okres  15  lat  obejmujące  w  szczególności  wielkość  produkcji  energii  elektrycznej, 
przedsięwzięcia w zakresie modernizacji,  rozbudowy  istniejących  lub budowy nowych 
źródeł  oraz  dane  techniczno‐ekonomiczne  dotyczące  typu  i  wielkości  tych  źródeł,  
ich  lokalizacji  oraz  rodzaju  paliwa  wykorzystywanego  do  wytwarzania  energii 
elektrycznej.  Natomiast  art.  16  ust.  12  stanowi,  że  przedsiębiorstwo  energetyczne,  
co  3  lata,  aktualizuje  ww.  prognozy  i  informuje  o  nich  Prezesa  Urzędu  Regulacji 
Energetyki  oraz  operatorów  systemów  elektroenergetycznych,  do  których  sieci  jest 
przyłączone,  z  zachowaniem  przepisów  o  ochronie  informacji  niejawnych  i  innych 
informacji  prawnie  chronionych.  Termin  złożenia  pierwszej  takiej  informacji  został  
z kolei określony przez art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 21, poz. 104), zgodnie z którym należy ją przedłożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy zmieniającej. Biorąc pod uwagę, że nowelizacja ustawy – Prawo 
energetyczne weszła w życie w dniu 11 marca 2010 r., zatem ww. 12‐miesięczny termin 
do złożenia informacji, o której mowa w art. 16 ust. 12 upływa z dniem 11 marca 2011 r.  

Określając  podmioty,  które  są  zobowiązane  do  przedłożenia  wyżej  wymienionej 
informacji,  w  mojej  opinii,  należy  wziąć  pod  uwagę  zapisy  art.  32  ust.  1  pkt  1  lit.  b) 
ustawy – Prawo energetyczne. Bowiem ustawodawca w tym przepisie prawa, określając 
zakres  obowiązku  posiadania  koncesji  na wytwarzanie  energii  elektrycznej,  posługuje 
się  także  określeniem  „źródło  energii”.  Uzyskania  koncesji  wymaga  bowiem 
wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  wytwarzania  paliw  lub  energii,  
z  wyłączeniem  wytwarzania  energii  elektrycznej  w  źródłach  o  łącznej  mocy 
zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych 
źródeł  energii  lub  do  źródeł  wytwarzających  energię  elektryczną  w  kogeneracji  
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z  wyłączeniem wytwarzania  energii  elektrycznej  z  biogazu.  Mając  na  uwadze,  że  oba 
przepisy  (art.  16  ust.  11  i  art.  32  ust.  1  pkt  1  lit.  b)  posługują  się  tym  samym 
sformułowaniem,  nie  ma  podstaw,  by  stosować  w  tych  przypadkach  odmienną 
interpretację ustawy – Prawo energetyczne. W związku z powyższym, w mojej ocenie, 
przepis  art.  16  ust.  12  w  związku  z  art.  16  ust.  11  wyraźnie  stanowi,  że  informacje  
o prognozach powinny zostać złożone przez wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się 
wytwarzaniem  energii  elektrycznej  w  źródłach  o  łącznej  mocy  zainstalowanej  nie 
niższej  niż  50  MW  –  w  tym  zakresie  nie  jest  zatem  ważna  moc  zainstalowana 
poszczególnych jednostek wytwórczych, lecz suma tych mocy zainstalowanych w źródle 
energii. W tym kontekście zastosowanie będą miały postanowienia decyzji udzielającej 
koncesji  na  wytwarzanie  energii  elektrycznej,  przy  czym  dotyczy  to  przedsiębiorstw 
energetycznych,  których  działalność  gospodarcza  wymaga  uzyskania  takiej  koncesji 
(m.in.  źródła  energii  o  łącznej mocy  zainstalowanej  elektrycznej wyższej  niż  50 MW). 
Jednocześnie  nie  zwalnia  to  z  obowiązku  przedstawienia  wyżej  wymienionych 
informacji  przez  przedsiębiorstwa  energetyczne,  których  działalność  gospodarcza  
w  zakresie  wytwarzania  energii  elektrycznej  nie  wymaga  uzyskania  koncesji,  
tj.  w  źródłach  energii  o  łącznej  mocy  zainstalowanej  równej  50  MW  niezaliczanych  
do  odnawialnych  źródeł  energii  lub  do  źródeł  wytwarzających  energię  elektryczną  
w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1c) ustawy – Prawo energetyczne 
karze  pieniężnej  podlega  ten,  kto  nie  przedstawia  informacji,  o  których  mowa  m.in.  
w art. 16 ust. 12 wyżej wymienionej ustawy. W tym zakresie zastosowanie mają także 
postanowienia art. 56 ust. 3 ‐ 7 ustawy – Prawo energetyczne. 

W  celu  zapewnia  jednolitości  przedstawianych  informacji  Prezesowi  URE,  
w  załączeniu do niniejszej  Informacji  zamieszczam gotowy  formularz  do uzupełniania 
przez wytwórców  zobowiązanych  do  stosowania  art.  16  ust.  11  i  12  ustawy  –  Prawo 
energetyczne.   

 
                                                                                                        Z upoważnienia  

 

Prezesa 

                 Urzędu Regulacji Energetyki 
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