Warszawa, dnia 3 września 2018 r.

Informacja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2018)
w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii
elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE
oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276)
nowelizującej ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1269, dalej: „ustawa OZE”), przypominam, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 100 ust.
2 ustawy OZE, płatnik opłaty OZE, którym w myśl art. 95 ust. 2 ustawy OZE jest operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jest obowiązany przekazywać operatorowi systemu
przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes
URE”), w szczególności informację o:
1) ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE,
2) wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE
– w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa
w art. 101 ustawy OZE.
Wskazuję, iż w stosunku do uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy OZE nastąpiła zmiana
art. 100 ust. 2 pkt. 2 tejże ustawy, skutkująca zmianą zakresu przekazywanych Prezesowi URE
danych.
Jednocześnie, zgodnie z dodanym mocą ustawy nowelizującej art. 100 ust. 2a ustawy OZE,
operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje,
o których mowa w art. 100 ust. 2 tej ustawy, dotyczące podmiotów, od których pobiera opłatę
OZE, w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym
mowa w art. 101 ustawy OZE.
Dane o których mowa w treści powołanych wyżej przepisów ustawy OZE należy przekazywać
w formie wypełnionej ankiety stanowiącej załącznik do niniejszej informacji, na adres Urzędu
Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
181, bądź składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.
Wypełnioną ankietę, należy również przesyłać we wskazanym terminie oraz w załączonym
zaktualizowanym formacie, elektronicznie na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl.
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reprezentowania operatora systemu przesyłowego/dystrybucyjnego elektroenergetycznego
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 2018 r. poz. 1044,
z późn. zm.)]. 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 10301508 0000 0005 5002 4055.
W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE dane mają charakter sensytywny
i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 oraz poz.
1637), prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.
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