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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
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z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. poz. 478) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.
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Sprawozdanie kwartalne operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
za .... kwartał 20.. r.
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Objaśnienia:
1)

Należy podać imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę przedsiębiorcy.

2)

Należy podać kod literowy odpowiadający danemu rodzajowi mikroinstalacji
wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej:
hydroenergię – „WO”
energię wiatru – „WI”
energię geotermalną – „GE”
energię promieniowania słonecznego – „PV”
biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG”
biomasę – „BM”
mieszanki biopłynów z innymi paliwami – „BP”.
3)

Należy podać dane zebrane na podstawie informacji przekazanej przez wytwórcę
energii elektrycznej w mikroinstalacji zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).
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