Warszawa, 15 marca 2016 r.

Informacja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2016
w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2
ustawy – Prawo energetyczne za rok 2015
Przypominam, iż stosownie do treści art. 49a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) do dnia 31 marca 2016 r. przedsiębiorstwa
energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji obowiązków,
o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy (dalej: „obowiązek publicznej sprzedaży”).
Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej
wytworzonej w roku 2015, powinno obejmować część opisową (plik tekstowy) oraz analityczną
zawierającą formularz sprawozdawczy (arkusz kalkulacyjny z naniesionymi formułami) za 2015 r.,
jak miało to miejsce w roku poprzednim1. Sprawozdanie wraz z formularzem sprawozdawczym
w wersji papierowej należy przesłać w terminie do dnia 31 marca 2016 r. na adres Urzędu
Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, a także w wersji elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: art49a@ure.gov.pl.
Przesyłane Sprawozdanie w formie papierowej powinno być opatrzone podpisami osób
upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa energetycznego. Umocowanie ww. osób do
reprezentacji musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Sprawozdania, w tym
w szczególności z załączonego:
 aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
uzyskanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE (oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione
do reprezentowania
przedsiębiorstwa energetycznego lub notariusza) lub wydruk
komputerowy z udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
w formie elektronicznej wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
lub
 pełnomocnictwa (oryginał lub odpis), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego
stosunku pełnomocnictwa lub prokury.
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne uzna, iż przedstawione Prezesowi URE
informacje mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub inne tajemnice prawnie chronione i nie powinny być
ujawnione innym podmiotom, należy wyraźnie oznaczyć karty tego Sprawozdania wraz
z załącznikami, które takie informacje zawierają.

Link do informacji z poprzedniego roku: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacjeogolne/aktualnosci/6071,Sprawozdania-z-realizacji-przez-przedsiebiorstwa-obliga-gieldowego.html?search=794948
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Sprawozdanie to będzie podstawowym dokumentem, który posłuży Prezesowi URE
do skontrolowania, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy – Prawo energetyczne,
czy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, wypełniło
w 2015 r. nałożony na niego obowiązek publicznej sprzedaży. W przypadku stwierdzenia
niewypełnienia tego obowiązku, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wymierzenia przedsiębiorstwu energetycznemu kary pieniężnej na mocy art. 56 ust. 1 pkt 32
ustawy – Prawo energetyczne.

Załącznik:
Lista przedsiębiorstw energetycznych objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2
ustawy – Prawo energetyczne w 2015 r.
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