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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 4 lipca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zasi´gu terytorialnego i w∏aÊciwoÊci rzeczowej oddzia∏ów 
Urz´du Regulacji Energetyki.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zasi´g terytorialny oddzia∏ów Urz´du Regula-
cji Energetyki, zwanych dalej „oddzia∏ami”, obejmuje:

1) Oddzia∏u Centralnego w Warszawie — obszar wo-
jewództwa mazowieckiego,

2) oddzia∏u pó∏nocno-zachodniego z siedzibà w Szcze-
cinie — obszar województw: zachodniopomorskie-
go i lubuskiego,

3) oddzia∏u pó∏nocnego z siedzibà w Gdaƒsku — ob-
szar województw: pomorskiego i warmiƒsko-ma-
zurskiego,

4) oddzia∏u zachodniego z siedzibà w Poznaniu — ob-
szar województw: wielkopolskiego i kujawsko-po-
morskiego,

5) oddzia∏u wschodniego z siedzibà w Lublinie — ob-
szar województw: lubelskiego i podlaskiego,

6) oddzia∏u Êrodkowozachodniego z siedzibà w ¸odzi
— obszar województw: ∏ódzkiego i Êwi´tokrzyskie-
go,

7) oddzia∏u po∏udniowo-zachodniego z siedzibà we
Wroc∏awiu — obszar województw: dolnoÊlàskiego
i opolskiego,

8) oddzia∏u po∏udniowego z siedzibà w Katowicach —
obszar województwa Êlàskiego,

9) oddzia∏u po∏udniowo-wschodniego z siedzibà
w Krakowie — obszar województw: ma∏opolskiego
i podkarpackiego.

§ 2. Do w∏aÊciwoÊci rzeczowej oddzia∏ów nale˝y:

1) wszczynanie i prowadzenie post´powania admini-
stracyjnego w sprawach dotyczàcych:
a) udzielenia koncesji lub promesy koncesji , a tak-

˝e zmiany i cofni´cia koncesji na wykonywanie
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 32 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, zwanej dalej „ustawà”, w zakresie wytwarza-
nia, przesy∏ania, dystrybucji i obrotu ciep∏em
oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
w skojarzeniu z ciep∏em,

b) zatwierdzenia, zwolnienia z obowiàzku zatwier-
dzenia lub cofni´cia zwolnienia z obowiàzku za-
twierdzenia taryf dla ciep∏a oraz taryf dla energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z cie-
p∏em,

c) rozstrzygania sporów w zakresie okreÊlonym
w art. 8 ust. 1 ustawy oraz okreÊlania warunków
podj´cia lub kontynuowania dostaw energii
elektrycznej, paliw gazowych lub ciep∏a do cza-
su ostatecznego rozstrzygni´cia tych sporów,
z wy∏àczeniem sporów dotyczàcych Êwiadczenia
us∏ug polegajàcych na przesy∏aniu paliw lub
energii,

d) nak∏adania kar pieni´˝nych, o których mowa
w art. 56 ustawy,

2) wspó∏dzia∏anie z organami w∏aÊciwymi w spra-
wach przeciwdzia∏ania praktykom ograniczajàcym
konkurencj´, stosowanym przez przedsi´biorstwa
energetyczne,

3) wyst´powanie do w∏aÊciwego zarzàdu wojewódz-
twa o udzielenie opinii w sprawach dotyczàcych
koncesji w zakresie wytwarzania, przesy∏ania i dys-
trybucji ciep∏a oraz w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej w skojarzeniu z ciep∏em,

4) kontrolowanie przestrzegania warunków prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci obj´tej obowiàzkiem uzyskania
koncesji w zakresie wytwarzania, przesy∏ania, dys-
trybucji i obrotu ciep∏em oraz w zakresie wytwarza-
nia energii elektrycznej w skojarzeniu z ciep∏em,

5) kontrolowanie prawid∏owoÊci stosowania taryf dla
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep∏a,

6) kontrolowanie dotrzymywania przez przedsi´bior-
stwa energetyczne standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców w zakresie dostarczania ciep∏a,
energii elektrycznej i paliw gazowych,

7) kontrola kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksplo-
atacji sieci oraz urzàdzeƒ i instalacji okreÊlonych
w przepisach, o których mowa w art. 54 ust. 6 ustawy,

8) wspó∏praca z w∏aÊciwymi samorzàdami woje-
wództw i wojewodami w zakresie planowania za-
opatrzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa
gazowe,

9) kontrolowanie przestrzegania ograniczeƒ w dostar-
czaniu i poborze paliw gazowych i energii elek-
trycznej, w razie wprowadzenia takich ograniczeƒ.

§ 3. 1. W sprawach okreÊlonych w § 2 dyrektorzy
oddzia∏ów dokonujà wszystkich czynnoÊci przewidzia-
nych w przepisach o post´powaniu administracyjnym,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dyrektorzy oddzia∏ów mogà wydawaç decyzje
administracyjne po uzyskaniu odr´bnego upowa˝nie-
nia od Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.
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