..........................

...........................

(oznaczenie i siedziba przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Stosownie do art. 9a ust. 1a1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,
z późn. zm.) ja, niżej podpisany ………………………………………………..., będąc uprawnionym do reprezentowania
przedsiębiorcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(oznaczenie i siedziba przedsiębiorcy)

oświadczam, że ww. przedsiębiorca:
- jest odbiorcą przemysłowym w rozumieniu art. 3 pkt 20e ustawy – Prawo energetyczne,
- w roku 2014 zużył na potrzeby własne nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej
niż 3 % wartości jego produkcji, rozumianej jako przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót
i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do
produktu.

.........................................................................
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentowania przedsiębiorcy)

INFORMACJA

1. Zgodnie z dyspozycją art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne - odbiorca przemysłowy (w rozumieniu art. 3
pkt 20e ustawy – Prawo energetyczne), który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku
zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej 3% wartości jego produkcji,
zamierzający w roku 2015 realizować obowiązki, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne
w odniesieniu do zakupionego na własny użytek w tym roku, wolumenu energii elektrycznej, składa do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a 1, w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku (tj. do dnia 30 listopada 2014 r.).
2. Zgodnie z art. 9a ust. 1a3 ustawy – Prawo energetyczne obowiązki, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy –
Prawo energetyczne, odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 9a ust. la pkt 1 tej ustawy, którzy w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (tj. w roku 2014) zużyli:
a) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 12%
wartości ich produkcji – wykonują w odniesieniu do 20% ilości energii elektrycznej zakupionej na
własny użytek w roku realizacji obowiązku (tj. w roku 2015);
b) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 7%
i nie więcej niż 12% wartości ich produkcji – wykonują w odniesieniu do 60% ilości energii
elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku (tj. w roku 2015);
c) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł nie mniej 3%
i nie więcej niż 7%, wartości ich produkcji – wykonują w odniesieniu do 80% ilości energii
elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku (tj. w roku 2015).
3. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), powołane w pkt. 2 przepisy art. 9a ust. 1a3 ustawy – Prawo energetyczne
stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej
przewidzianej w tej ustawie ze wspólnym rynkiem. W świetle powyższego, brak stosownej decyzji Komisji
Europejskiej do dnia 31 marca roku następującego po roku realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1
ustawy – Prawo energetyczne, względnie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku realizacji obowiązku, o
którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, skutkować będzie, w przypadku złożenia przez
odbiorcę przemysłowego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a 1 ustawy – Prawo energetyczne,
koniecznością samodzielnej ich realizacji, w odniesieniu do całego wolumenu energii elektrycznej zakupionej na
własny użytek w roku 2015.
5. W przypadku podania w niniejszym oświadczeniu informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
odbiorca przemysłowy obowiązany będzie do samodzielnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8
ustawy – Prawo energetyczne, w stosunku do 100% energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku
realizacji obowiązku, z konsekwencjami przewidzianymi w art. 56 ustawy – Prawo energetyczne.
UWAGA
Odbiorca przemysłowy, będący jednocześnie przedsiębiorstwem energetycznym (o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2
ustawy – Prawo energetyczne) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
lub obrotu tą energią, i sprzedający tę energię odbiorcom końcowym (niebędącym odbiorcami przemysłowymi),

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne, w odniesieniu do całkowitej
rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, na poziomie określonym odpowiednio w przepisach
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229 z późn.
zm.) oraz w art. 4 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz innych niektórych
ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 490).

