Wytwórca energii w mikroinstalacji OZE powinien składać sprawozdanie do operatora
systemu dystrybucji (OSD)
Przyjęta przed rokiem ustawą o odnawialnych źródłach energii nałożyła na właścicieli
mikroinstalacji OZE obowiązek składania sprawozdań nt. ilości wyprodukowanej energii.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o OZE wytwórca energii w mikroinstalacji OZE ma
obowiązek poinformowania swojego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do którego
sieci jest przyłączona mikroinstalacja, o ilości wyprodukowanej energii, w tym o ilości
energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu.
Taką informację należy przekazać operatorowi sieci dystrybucyjnej zawsze w terminie 7 dni
od daty zakończenia ostatniego kwartału. Pierwsze sprawozdania właściciele mikroinstalacji
powinni złożyć po III kwartale 2015 r.
Niewywiązanie się z tego obowiązku (lub podanie w sprawozdaniu nieprawdziwych
informacji) może zgodnie z ustawą o OZE skutkować nałożeniem na właściciela
mikroinstalacji kary pieniężnej.
W myśl art. 168 pkt 12 karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje w terminie informacji,
o których mowa m. in. w art. 5 ust. 1 lub 2 lub podaje nieprawdziwe informacje. Wysokość
kary, stosownie do art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy o OZE wynosi 1000 zł.
Urząd Regulacji Energii ocenia, że informacji o wytworzonej w mikroinstalacji energii
do OSD nie przekazała w terminie ogółem blisko połowa wytwórców energii w
mikroinstalacjach.
URE zaznacza jednocześnie, że ustawa o OZE umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej za niezłożenie przez właściciela mikroinstalacji kwartalnego sprawozdania.
Okoliczności umożliwiające odstąpienie od nałożenia kary zawarte zostały w art. 174 ust. 2
ustawy o odnawialnych źródłach energii, stanowiącym, że organy uprawnione do nakładania
kar pieniężnych, mogą odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a
podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim organy powzięły o
tym wiadomość – czytamy w odpowiedzi URE.
Na podstawie sprawozdań otrzymanych od właścicieli mikroinstalacji OSD mają następnie
przesyłać do URE zbiorcze sprawozdania na temat m.in. liczby i potencjału przyłączonych do
ich sieci mikroinstalacji.
W tym wypadku URE informuje, że „ze wstępnych analiz wynika, że jedynie w kilku
przypadkach na 170 operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) nie złożono sprawozdań
w obowiązującym terminie”.
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