Warszawa, dnia 04 lutego 2016 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE-413- 19 (1)/2016/ABu
DSW-413- 8 (1)/2016/KB

Panie/Panowie
Prezesi Zarządów
Przedsiębiorstw Energetycznych
prowadzących działalność gospodarczą
polegającą na wytwarzaniu energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
wg. rozdzielnika
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), do zakresu działania Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (Prezesa URE), należy obliczanie i ogłaszanie w terminie
do dnia 31 marca każdego roku, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej
wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2.
Z kolei, w myśl art. 9a ust. 13 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE ustala
jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa
w art. 9a ust. 10. Ponadto, w myśl art. 9 ust. 14 tej ustawy, Prezes URE ogłasza w Biuletynie
URE ww. jednostkowe opłaty zastępcze do dnia 31 maja każdego roku, obowiązujące
w roku następnym.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne,
wzywam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą
na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do przesłania
informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Na podstawie zebranych informacji zostaną określone wysokości opłat zastępczych
obowiązujących w roku następnym oraz obliczone średnie ceny sprzedaży energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2015.
Przedsiębiorcy powinni przekazać do URE informacje wskazane w załączniku, w terminie
do 29 lutego 2016 r. Załącznik do niniejszego pisma, w formie elektronicznej został
zamieszczony
na
stronie
internetowej
URE
w zakładce:
Monitorowanie
Ankiety i arkusze – energia elektryczna.

tel.: 22 487 58 02

fax: 22 378 11 61

e-mail: sekretariat@ure.gov.pl
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Zwracam uwagę, że dane w załączonej tabeli powinny dotyczyć wyłącznie jednostek
wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, tj. jednostek,
o których mowa w art. 9l ust 1 pkt 1, 1a i 2 ustawy – Prawo energetyczne.
Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdej jednostki kogeneracji.
Jednocześnie należy podkreślić, że dane finansowe (przychody i koszty) nie powinny
uwzględniać przepływów pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.
W przypadku układów hybrydowych oraz jednostek wykorzystujących technologię
współspalania, w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 9l ust. 1a ustawy –
Prawo
energetyczne
(tj.
jednostek
wytwarzających
energię
elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji, w której są spalane paliwa gazowe lub metan uwalniany
i ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub
zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gaz uzyskiwany z przetwarzania
biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych wspólnie z innymi paliwami), proszę o podanie danych dotyczących energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, dla każdego rodzaju
wykorzystanego paliwa oddzielnie. W tym przypadku określenia ilości energii
wytworzonej w tej jednostce oraz ilości energii sprzedanej, a także wysokości przychodów
uzyskanych ze sprzedaży tej energii należy dokonać na
świadectw pochodzenia z kogeneracji. W przypadku, gdy
o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, który nie
rozpatrzony, proszę również wypełnić załączoną tabelę i
komentarzem.

podstawie uzyskanych
złożyli Państwo wniosek
został do chwili obecnej
opatrzyć ją stosownym

Przy określeniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
może być stosowana metoda własna, którą proszę szczegółowo przedstawić w odpowiedzi
na niniejsze wezwanie.
W celu sprawnego przetworzenia danych, proszę o przesłanie odpowiedzi również
w
wersji
elektronicznej
na
adresy:
karol.bednarek@ure.gov.pl
oraz
anna.bunczyk@ure.gov.pl. W przypadku niejasności i wątpliwości, pytania należy
kierować do Departamentu Systemu Wsparcia – (22) 487 5593 lub do Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (22) 487 5723.

Jednocześnie proszę o wskazanie nr telefonu osoby przewidzianej do kontaktów
z przedstawicielami URE w sprawach związanych z przekazywanymi informacjami.
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POUCZENIE
Wszystkie dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami tych
dokumentów poświadczonymi za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii
dokumentu). Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. Umocowanie do reprezentowania
przedsiębiorcy powinno wynikać z udzielonego pełnomocnictwa, przesłanego do Urzędu
Regulacji Energetyki, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 października 2014 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty
skarbowej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego,
doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopią dowodu zapłaty od dokumentu
stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii zgodnie z § 3 ust. 1 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187
poz. 1330).
Informuję również, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy – Prawo energetyczne,
karze podlega ten, kto odmawia bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza
w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których
mowa w art. 28.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Elżbieta Bytniewska
Z-ca Dyrektora
Departamentu Rynków Energii
Elektrycznej i Ciepła
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