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       PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15 /2011) 

w sprawie obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady  

(UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
Informuję,  iż  w  związku  z  wejściem  w  życie  rozporządzenia  Rady  (UE, 

EURATOM)  nr  617/2010  z  dnia  24  czerwca  2010  r.  w  sprawie  zgłaszania  Komisji 

projektów  inwestycyjnych  dotyczących  infrastruktury  energetycznej w  Unii  Europejskiej 

oraz  uchylającego  rozporządzenie  (WE)  nr  736/96  (Dz.  UE  L  180/7  z  15.7.2010),  

a także rozporządzenia Komisji (UE, EURATOM) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r.  

w  sprawie  wykonania  rozporządzenia  Rady  (UE,  EURATOM)  nr  617/2010  (Dz.  UE  L 

248/36 z 22.9.2010), które są aktami wiążącymi w całości i są stosowane bezpośrednio 

bez  konieczności  implementacji  ich  przepisów  do  krajowego  porządku  prawnego,  na 

przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek sprawozdawczy w zakresie przekazywania 

informacji  dotyczących  istniejącej,  będącej  w  budowie  lub  planowanej  infrastruktury 

energetycznej w  sektorach  ropy  naftowej,  gazu  ziemnego,  energii  elektrycznej, w  tym 

energii  elektrycznej  ze  źródeł  odnawialnych,  biopaliw  oraz  projektów,  dotyczących 

wychwytywania  i  składowania  dwutlenku  węgla  emitowanego  przez  te  sektory, 

będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej. 

W  związku  z  powyższym  uprzejmie  informuję,  że  Prezes  Urzędu  Regulacji 

Energetyki  został  upoważniony  do  zgromadzenia  w  2011  r.  informacji  dotyczących 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a) gazu  ziemnego  i  energii  elektrycznej,  w  tym  energii  elektrycznej  ze  źródeł 

odnawialnych  z  wyłączeniem  infrastruktury  dotyczącej  wytwarzania  energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego,  

b) biopaliw  ciekłych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

‐ w zakresie określonym w pkt 2 ‐ 4 załącznika do rozporządzenia nr 617/2010. 
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Jednocześnie  informuję,  że  organem  odpowiedzialnym  za  zgromadzenie 

informacji  dotyczących  infrastruktury  energetycznej  służącej  do  wytwarzania  energii 

elektrycznej  z  biogazu  rolniczego  oraz  biokomponentów,  o  których  mowa  w  ustawie  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest Prezes Agencji 

Rynku Rolnego. 

Natomiast  w  zakresie  informacji  dotyczących  infrastruktury  energetycznej  

w sektorze ropy naftowej, w zakresie określonym w pkt 1 załącznika do rozporządzenia 

nr 617/2010 oraz  infrastruktury dotyczącej wychwytywania  i  składowania dwutlenku 

węgla  emitowanego  przez  sektory  ropy  naftowej,  gazu  ziemnego,  energii  elektrycznej  

i biopaliw, w zakresie określonym w pkt 5 załącznika do rozporządzenia  nr 617/2010 

odpowiedzialnym jest Minister Gospodarki. 

 

Ponadto  Prezes  Urzędu  Regulacji  Energetyki  jest  upoważniony,  po  otrzymaniu 

zgromadzonych danych od Ministra Gospodarki oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego, do 

przekazania wymaganych informacji do Komisji Europejskiej. 

Dodatkowo  informuję,  iż  szczegółowy  zakres  informacji,  które  powinny  zostać 

zgłoszone  Prezesowi  Urzędu  Regulacji,  został  opisany  w  rozporządzeniu  617/2010. 

Natomiast wzorzec, według którego przekazane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

dane  powinny  być  zestawione,  został  przedstawiony  w  załączniku  

do  rozporządzenia  833/2010.    Informacje  należy  przesłać  w  formie  papierowej  do 

Departamentu  Promowania  Konkurencji w Urzędzie  Regulacji  Energetyki,  ul.  Chłodna 

64, 00‐872 Warszawa, a  także w formie elektronicznej (umożliwiającej edycję danych) 

na adres: rozporzadzenie617@ure.gov.pl  

Należy  wziąć  pod  uwagę,  że  zgodnie  z  art.  4  rozporządzenia  617/2010  pierwsze 

przekazanie  przez  przedsiębiorstwa  informacji  będących  odpowiedzią  na  realizację 

obowiązku sprawozdawczego powinno nastąpić do dnia 1 czerwca 2011 roku.  

Jednocześnie  uważam,  iż  może  zostać  uznane  za  wykonanie  obowiązku 

sprawozdawczego  wynikającego  z  rozporządzenia  617/2010  zrealizowanie 

obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 11  i 12 ustawy – Prawo energetyczne, przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, których obowiązek ten dotyczył. 

Ponadto  informuję  iż Prezes   Urzędu Regulacji Energetyki  rozpoczął pozyskiwanie 

informacji  na  potrzeby  sprawozdawcze  do  Komisji  Europejskiej.  W  związku  z  czym 

operator  systemu  przesyłowego  oraz  poszczególni  operatorzy  systemów 
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dystrybucyjnych  zostali  poproszeni  o  przekazanie  posiadanych  przez  nich  informacji  

w zakresie ujętym w rozporządzeniu 617/2010 oraz w rozporządzeniu 833/2010.  

Dodatkowych informacji w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać pod numerem 

telefonu: 22‐661‐63‐17. 

 

Zał. :  

1. Rozporządzenie Rady  (UE,  EURATOM) nr  617/2010  z  dnia  24  czerwca 2010  r.  

w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 

energetycznej  w  Unii  Europejskiej  oraz  uchylającego  rozporządzenie  (WE)  

nr 736/96 

2. Rozporządzenie Komisji (UE, EURATOM) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r.  

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 

 

 

 

p.o. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

 

() Marek Woszczyk  


