Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34/2014
w sprawie odbiorców przemysłowych,
którzy do dnia 31 maja 2014 roku nie złożyli informacji i oświadczenia,
o których mowa w art. 9a ust. 1 a5 ustawy – Prawo energetyczne
Zgodnie z art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcy przemysłowi, o których mowa
w art. 9a ust. 1a pkt 1 tej ustawy, obowiązani byli przekazać Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki w terminie do dnia 31 maja 2014 r.:
1) informację o wysokości wykonanego za okres od dnia 11 września 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 r. obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo
energetyczne oraz ilości zakupionej w tym okresie, na własny użytek energii
elektrycznej, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej
produkcji w roku 2012;
2) oświadczenie 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. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3 ustawy,
o której mowa w pkt 1.”.
Mając na uwadze sankcje wynikające z dyspozycji art. 9a ust. 1a6 ustawy – Prawo
energetyczne, informuję, iż wskazane poniżej podmioty, objęte wykazem
odbiorców przemysłowych na rok 2013, opublikowanym przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Informacji nr 27/13 z dnia 9 października 2013 r., tj.
1. STEICO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64‐700 Czarnków
NIP: 7631002199
2. O‐I Produkcja Polska S.A.
ul. Morawska 1
37‐500 Jarosław
NIP:7920003093

nie złożyły:
− informacji o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8
ustawy – Prawo energetyczne za okres od dnia 11 września 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 r. oraz ilości zakupionej w tym okresie, na własny użytek energii
elektrycznej, a także o wysokości kosztu tej energii elektrycznej oraz wartości swojej
produkcji w roku 2012,
− oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.
W świetle powołanych przepisów Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje,
że spółki:


STEICO Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie oraz



O‐I Produkcja Polska S.A. z siedzibą w Jarosławiu

nie mogą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy –
Prawo energetyczne, przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego
dotyczył obowiązek, tj. w latach 2014 – 2018.

