Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r.

Informacja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2017
dotycząca
obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł
energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca 2017 r.
Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1148), dalej ustawa OZE, określa obowiązki sprawozdawcze wytwórcy energii
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ustawy OZE,
którego oferta wygrała aukcję. W związku z tym, analogicznie do Informacji Prezesa URE
nr 8/2017 z dnia 16 stycznia br., uprzejmie przypominamy wytwórcom, których oferty wygrały
aukcje przeprowadzone w dniach 29 – 30 czerwca 2017 r. czerwca 2017 r., że konieczne będzie
przekazanie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) następujących informacji.
1. W przypadku Wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji
(tzw. instalacje „istniejące”):
1.1 Informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia,
potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej - którą należy przekazać do Prezesa URE w terminie
30 dni od dnia jej wytworzenia po raz pierwszy (por. art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE).
W myśl art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. b ustawy OZE, uczestnik aukcji, który złożył deklarację
o przystąpieniu do udziału w aukcji i którego oferta wygrała aukcję, zobowiązany jest do
rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia nie później niż
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym
nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 r.
1.2 Informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
za poprzedni rok kalendarzowy na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, którą należy
przekazać do Prezesa URE w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku
kalendarzowego, tj. do 30 stycznia w 2018 r. oraz w latach następnych (por. art. 83 ust.
1 pkt 3 ustawy OZE).
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2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy
po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje „nowe”):
2.1 Informację o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego
realizacji budowy instalacji odnawialnego źródła energii (por. art. 75 ust. 5 pkt 5 oraz
art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE), którą należy przekazać Prezesowi URE w terminie
30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do 30 stycznia w 2018 r.
oraz w latach następnych.
2.2 Informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia,
potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - którą należy przekazać do Prezesa URE
w terminie 30 dni od dnia jej wytworzenia po raz pierwszy (por. art. 83 ust. 1 pkt 2
ustawy OZE).
W myśl art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy OZE, uczestnik aukcji, którego instalacja
odnawialnego źródła energii powstanie po dniu przeprowadzenia aukcji i którego
oferta wygrała aukcję, obowiązany jest do wytworzenia po raz pierwszy energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji na potrzeby aukcyjnego
systemu wsparcia, w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji,
a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła
energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię promieniowania
słonecznego - w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.
W tym miejscu zwracamy uwagę, że przepisy ustawy OZE stanowią, iż istotą
aukcyjnego systemu wsparcia jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej
w instalacjach odnawialnych źródeł energii, wraz z gwarancją jej zakupu albo pokrycia
ujemnego salda, o których mowa w art. 92 w związku z art. 93 ustawy OZE.
Jednocześnie istotnym jest, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
w systemie aukcyjnym, a więc objętej wsparciem o którym mowa powyżej,
uwarunkowane jest obowiązującymi przepisami prawa, w tym w określonych
przypadkach regulacjami dotyczącymi obowiązku uzyskania koncesji Prezesa URE
na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
względnie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego
przez Prezesa URE.
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2.3 Dodatkowo

wytwórcy,

którzy

rozpoczną

wytwarzanie

energii

elektrycznej

z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia w 2017 roku,
zobowiązani są złożyć informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii za poprzedni rok kalendarzowy, którą należy
przekazać do Prezesa URE w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku
kalendarzowego, tj. do 30 stycznia w 2018 roku oraz w latach następnych
(por. art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy OZE).
Rekomendowany wzór sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.1 oraz 2.2 niniejszej
Informacji dostępny jest także na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki
w dziale „Aukcje OZE” - w zakładce „Przewodnik dla wytwórców”.
Wszelkie pytania dotyczące przekazywania sprawozdań prosimy przesyłać na adres:
sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl.
Informacje mogą być składane za pośrednictwem formularzy IPA lub w formie pisemnej.
Złożenie sprawozdania za pośrednictwem IPA wymaga podpisu elektronicznego lub podpisu
zaufanego ePUAP.
Przesłane

informacje

powinny

być

opatrzone

podpisami

osób

upoważnionych

do

reprezentowania Wytwórcy ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu
lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku
pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)]. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego
organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa,
zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu
podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być
one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy,
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, numer rachunku: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 168 pkt 16 ustawy OZE karze pieniężnej podlega ten
kto nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 tej
ustawy, lub podaje nieprawdziwą informację. Wysokość kary została przez ustawodawcę
określona na poziomie 10 000 zł (por. art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE).
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Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 1 ustawy OZE wytwórca energii elektrycznej
w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej
niż 500 kW, o którym mowa w art. 72 pkt 1 oraz art. 72 pkt 2 tej ustawy i którego oferta wygrała
aukcję, w terminie odpowiednio miesiąca oraz 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, zawiera
z właściwym sprzedawcą zobowiązanym, umowę sprzedaży, obejmującą w szczególności:

1. cenę energii elektrycznej wyrażoną w złotych za 1 MWh ustaloną w drodze
aukcji;
2. ilość energii elektrycznej w MWh, jaką jest obowiązany wytworzyć wytwórca
energii elektrycznej w poszczególnych latach;
3. okres trwania umowy;
4. informacje o prawach wytwórcy energii elektrycznej, w tym sposobie wnoszenia
skarg
i rozstrzygania sporów;
5. zobowiązanie wytwórcy do zgłoszenia sprzedawcy zobowiązanemu daty
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej;
6. postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem, że powstanie różnicy pomiędzy
ilością wytworzonej energii elektrycznej zgłoszonej sprzedawcy zobowiązanemu
a ilością energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej do sieci przesyłowej lub
dystrybucyjnej, w okresie, o którym mowa w art. 83 ust. 2, nie będzie uważane za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
W powyższym zakresie aktualność zachowują rekomendacje zawarte w Informacji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2017) w sprawie treści umów sprzedaży
energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
zawieranych przez wytwórców w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW.
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