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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lipca 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo bud˝etowe i ustawy — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 158, poz. 1042),

2) ustawà z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 94, poz. 594),

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-



nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126),

4) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

5) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie ustawy
— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 88, poz. 980),

6) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
26 paêdziernika 1999 r. sygn. akt K. 12/99 (Dz. U.
Nr 91, poz. 1042),

7) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),

8) ustawà z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny
zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360),

9) ustawà z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555),

10) ustawà z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099),

11) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

12) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo
energetyczne, o partiach politycznych, o dostoso-
waniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjono-
wania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
niczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej, Pra-
wo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, o przebudowie i moderniza-
cji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001—2006,
o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszcz´dno-
Êciowo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo
oszcz´dzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154,
poz. 1802),

13) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676),

14) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

15) ustawà z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 135, poz. 1144),

16) ustawà z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´pnianiu in-
formacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424),

17) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 80, poz. 718)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 15 lipca 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 58—62, 63, 64, 66, 67, 69 i 70 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348), które stanowià:

„Art. 58. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53,
poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703
oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 270) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4791 w § 2 w pkt 3 po wyrazie
„monopolistycznym” dodaje si´ wyra-
zy „oraz prawa energetycznego”;

2) tytu∏ rozdzia∏u 2 w dziale IVa tytu∏u VII
ksi´gi pierwszej cz´Êci pierwszej otrzy-
muje brzmienie:

„Rozdzia∏ 2. Post´powanie w sprawach
z zakresu przeciwdzia∏ania praktykom
monopolistycznym oraz w sprawach
z zakresu regulacji energetyki”;

3) w art. 47928 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Od decyzji Prezesa Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów
lub delegatur tego Urz´du oraz de-
cyzji Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki lub oddzia∏ów tereno-
wych tego Urz´du, zwanych
w przepisach niniejszego rozdzia∏u
„Prezesem”, mo˝na wnieÊç do Sà-
du Wojewódzkiego w Warszawie
— sàdu antymonopolowego od-
wo∏anie w terminie dwutygodnio-
wym od dnia dor´czenia decyzji.”;

4) w art. 47929 w § 1 i § 2, w art. 47930,
w art. 47933 oraz w art. 47934 u˝yte
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w ró˝nych przypadkach wyrazy „Urzàd
Antymonopolowy” zast´puje si´ u˝y-
tym w tych samych przypadkach wyra-
zem „Prezes”;

5) w art. 47931 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach z zakresu przeciw-
dzia∏ania praktykom monopoli-
stycznym oraz w sprawach z zakre-
su regulacji energetyki stronami
sà tak˝e Prezes i zainteresowany.”;

6) art. 47932 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47932. Pe∏nomocnikiem Prezesa
mo˝e byç pracownik jego
Urz´du.”

Art. 59. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o ce-
nach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100,
poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r.
Nr 111, poz. 536 i z 1996 r. Nr 106,
poz. 496) w art. 25 w ust. 1 w pkt 3 kropk´
zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 4 w brzmieniu: 

„4) cen i taryf ustalanych na podstawie
ustawy — Prawo energetyczne.”

Art. 60. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o go-
spodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nie-
ruchomoÊci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30,
poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131,
poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31,
poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388,
Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r.
Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33,
Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 9,
poz. 44) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 46 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) budowy i utrzymania urzàdzeƒ i in-
stalacji energetycznych s∏u˝àcych
do wytwarzania paliw i energii oraz
ich przesy∏ania i dystrybucji za po-
mocà sieci,”;

2) w art. 70 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Je˝eli negocjacje, o których mowa
w ust. 1, trwajà d∏u˝ej ni˝ trzy mie-
siàce, przepisy art. 67 stosuje si´ od-
powiednio.”

Art. 61. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34,
poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321,
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107,
poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47,
poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60,
poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446,

Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r.
Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz
z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117
i Nr 43, poz. 272) w art. 11 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

a) w ust. 1 w pkt 16 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 17
w brzmieniu:

„17) wytwarzania, przetwarzania, ma-
gazynowania, przesy∏ania, dystry-
bucji oraz obrotu paliwami i ener-
già.”, 

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zasady udzielania koncesji oraz
szczególne rodzaje dzia∏alnoÊci nie-
wymagajàce uzyskania koncesji,
o których mowa w ust. 1 pkt 17,
okreÊlajà przepisy prawa energe-
tycznego.”

Art. 62. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Pra-
wo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121,
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132,
poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139,
poz. 647) w art. 31 w ust. 3 w pkt 2 po wy-
razach „Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji” dodaje si´ wyrazy „Urz´du Regula-
cji Energetyki,”.”

„Art. 63. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób finansowania Urz´du
Regulacji Energetyki w okresie jego orga-
nizacji.

Art. 64. Pierwsza kadencja Rady Konsultacyjnej
trwa 4 lata.”

„Art. 66. 1. Osoby fizyczne, prawne bàdê inne jed-
nostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, które do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy wybudowa∏y
z w∏asnych Êrodków instalacje lub urzà-
dzenia mogàce stanowiç element sieci
i sà ich w∏aÊcicielami bàdê u˝ytkowni-
kami, mogà, w terminie dwóch lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, przekazaç
odp∏atnie, na warunkach uzgodnionych
przez strony, te instalacje lub urzàdze-
nia przedsi´biorstwu energetycznemu,
które uzyska koncesj´ na dystrybucj´
paliw i energii.

2. Przekazywane instalacje i urzàdzenia,
o których mowa w ust. 1, powinny odpo-
wiadaç warunkom technicznym okreÊlo-
nym w przepisach. Koszty doprowadze-
nia tych instalacji i urzàdzeƒ do stanu
spe∏niajàcego wymagane warunki po-
krywa osoba lub jednostka przekazujàca.

Art. 67. 1. W terminie 18 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia ustawy Prezes URE udzieli
z urz´du koncesji przedsi´biorstwom
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energetycznym dzia∏ajàcym lub b´dà-
cym w budowie w dniu og∏oszenia
ustawy, o ile spe∏nià one warunki okre-
Êlone ustawà.

2. Przedsi´biorstwa, o których mowa
w ust. 1, do czasu udzielenia koncesji
prowadzà dzia∏alnoÊç na dotychczaso-
wych zasadach.”

„Art. 69. 1.a) Minister Finansów zachowuje prawo
do ustalania taryf w odniesieniu do
paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciep∏a na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w ustawie, o której mowa
w art. 59, oraz ustala zakres i wyso-
koÊç op∏at za nielegalny pobór paliw
gazowych, energii elektrycznej i cie-
p∏a, przez okres do 24 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

1a.b) Minister Finansów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, ustali zakres i wysokoÊç
op∏at za nielegalny pobór paliw gazo-
wych, energii elektrycznej i ciep∏a.

1b.b) Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1a, powinno ustalaç szczegól-
ne rodzaje przypadków zaliczanych
do nielegalnego pobierania paliw ga-
zowych, energii elektrycznej i ciep∏a,
sposób obliczania lub wysokoÊç op∏at
za nielegalny pobór dla poszczegól-
nych rodzajów przypadków i taryf
oraz okres, za który nale˝y si´ op∏ata.

2.c) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, daty niewykra-
czajàce poza okres, o którym mowa
w ust. 1, od których Minister Finan-
sów zaprzestanie ustalania taryf lub
op∏at za nielegalny pobór paliw gazo-
wych, energii elektrycznej i ciep∏a,
o których mowa w ust. 1.”

Art. 70. „1. Przepisy wykonawcze wydane i utrzy-
mane w mocy na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce
energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz
z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34,
poz. 198) pozostajà w mocy do czasu
zastàpienia ich przepisami wydanymi
na podstawie niniejszej ustawy, o ile
nie sà sprzeczne z jej przepisami,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres sze-
Êciu miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝y-
cie.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie usta-
wy — Prawo bud˝etowe i ustawy — Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr 158, poz. 1042), który stanowi:

„Art. 3.d) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 5 grudnia 1997 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie usta-
wy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 94, poz. 594),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;

5) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ry stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 88,
poz. 980), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

8) art. 54 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie
oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360), który stanowi:

„Art. 54. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 3—8 i art. 48 ust. 2, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia,
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a) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 94, poz. 594), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
8 sierpnia 1998 r.

b) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku a.

c) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku a.

———————
d) Artyku∏ ten w zakresie, w jakim nadaje tej ustawie moc

obowiàzujàcà przed dniem jej og∏oszenia zosta∏ uznany za
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98 (Dz. U. Nr 29, poz. 281).



2) art. 47, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”;

9) art. 2—8 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555), które stanowià:

„Art. 2. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej w terminie
do dnia 31 grudnia 2000 r. dostosujà
uzgodnione z Prezesem URE przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy plany
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysz∏ego zapotrzebowania na paliwa
gazowe lub energi´ elektrycznà do wymo-
gów okreÊlonych w niniejszej ustawie.

Art. 3. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Prezes URE
udzieli z urz´du koncesji przedsi´bior-
stwom energetycznym dzia∏ajàcym lub b´-
dàcym w budowie w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, o ile spe∏niajà one 
warunki okreÊlone w dotychczas obowià-
zujàcych przepisach, a wymóg uzyskania
koncesji wynika z przepisów niniejszej
ustawy.

Art. 4. 1. Koncesje udzielone przedsi´biorstwom
energetycznym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy wygasajà
z dniem 31 grudnia 2000 r. w zakresie ob-
rotu gazem ziemnym z zagranicà.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogà na dotychcza-
sowych zasadach prowadziç obrót ga-
zem ziemnym z zagranicà, je˝eli przed
dniem 31 grudnia 2000 r. z∏o˝à wniosek
o udzielenie przez Prezesa URE koncesji
na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie obrotu gazem ziemnym
z zagranicà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
prawomocnego rozstrzygni´cia w spra-
wie.

3. W sprawach o udzielenie koncesji na ob-
rót paliwami gazowymi wszcz´tych,
a niezakoƒczonych do dnia 31 grudnia
2000 r., stosuje si´ przepisy ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 5. Obowiàzujàce taryfy, sporzàdzone na pod-
stawie dotychczas obowiàzujàcych przepi-
sów, zachowujà wa˝noÊç po dniu 1 lipca
2000 r. w zakresie, w jakim nie sà sprzecz-
ne z przepisami niniejszej ustawy i przepi-
sami wykonawczymi wydanymi na podsta-
wie upowa˝nieƒ, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 6. Komisje kwalifikacyjne powo∏ane na pod-
stawie dotychczas obowiàzujàcych przepi-
sów dzia∏ajà do up∏ywu pi´ciu lat od dnia
powo∏ania tych komisji.

Art. 7. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na
podstawie upowa˝nieƒ zmienionych tà
ustawà zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie upowa˝nieƒ, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, o ile nie sà
sprzeczne z jej przepisami.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

10) art. 70 ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099), który
stanowi:

„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 26 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏oszenia,

2) art. 29, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 42, 45, 48 ust. 2, art. 51 i 53 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia-
∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji
rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 1800), które stanowià:

„Art. 42. Do zakresu dzia∏ania w∏aÊciwych mini-
strów przechodzà, wynikajàce z innych
przepisów, zadania i kompetencje Prezesa
Rady Ministrów w zakresie nadzoru nad
urz´dami, o których mowa w art. 10, 13,
14, 24, 26 i 34.”

„Art. 45. Statuty nadane na podstawie upowa˝-
nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zacho-
wujà moc do czasu zastàpienia ich statu-
tami nadanymi na podstawie przepisów
zmienionych niniejszà ustawà.”

Art. 48. „2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy
Prezesie Urz´du Regulacji Energetyki,
dzia∏ajàcej na podstawie ustawy zmie-
nianej w art. 24, up∏ywa z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowujà
moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.”

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,
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4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

12) art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funk-
cjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàza-
nych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i mo-
dernizacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach pu-
blicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez
paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 154, poz. 1802), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem art. 12, który wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2001 r.”;

13) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), które stanowià:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

14) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który sta-
nowi:

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przepro-
wadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem
kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

15) art. 2—8 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 135,
poz. 1144), które stanowià:

„Art. 2. Odbiorcy, którzy uzyskali prawo do korzy-
stania z us∏ug przesy∏owych na podstawie

przepisów dotychczasowych, zachowujà
prawo do korzystania z tych us∏ug po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Zatwierdzone lub obowiàzujàce taryfy,
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, zachowujà wa˝noÊç do czasu
wprowadzenia nowych taryf jako obowià-
zujàcych dla okreÊlonych w nich odbior-
ców.

Art. 4. 1. Komisje kwalifikacyjne powo∏ane na
podstawie dotychczasowych przepisów
zachowujà prawo do sprawdzania kwali-
fikacji, o których mowa w art. 54 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, do up∏y-
wu okresu, na który zosta∏y powo∏ane.

2. Âwiadectwa kwalifikacyjne wydane na
podstawie przepisów dotychczasowych
zachowujà moc przez okres w nich ozna-
czony.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na
podstawie upowa˝nieƒ zmienionych tà
ustawà zachowujà moc, o ile nie sà z nià
sprzeczne, do czasu wejÊcia w ˝ycie przepi-
sów wykonawczych wydanych na podsta-
wie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, a niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

Art. 7. 1. Przepisy:

1) art. 1 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczà-
cym art. 4 ust. 4 i 5,

2) art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczàcym
art. 4a ust. 3 i art. 4b ust. 2,

3) art. 1 pkt 10 w zakresie dotyczàcym
art. 9c ust. 7,

4) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczàcym
art. 11 ust. 9,

5) art. 1 pkt 12,

6) art. 1 pkt 17 lit. c), 

7) art. 1 pkt 22

— stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej:

1) przepis art. 4 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
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niniejszà ustawà, stosuje si´ w zakre-
sie dotyczàcym us∏ug przesy∏owych
polegajàcych na przesy∏aniu paliw ga-
zowych, które sà wydobywane, albo
energii elektrycznej lub ciep∏a, które
sà wytwarzane wy∏àcznie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, stosuje si´
w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem przepisu art. 1 pkt 28,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

16) art. 48 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udost´p-
nianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50,
poz. 424), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 7 ust. 1 pkt 13, który wchodzi w ˝ycie
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych in-
strumentach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385).”;

17) art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), który stanowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy
art. 1 pkt 50, w cz´Êci dotyczàcej obowiàz-
ku przeprowadzania kontroli, wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. (poz. 1504)

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady kszta∏towania po-
lityki energetycznej paƒstwa, zasady i warunki zaopa-
trzenia i u˝ytkowania paliw i energii, w tym ciep∏a, oraz
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw energetycznych, a tak˝e
okreÊla organy w∏aÊciwe w sprawach gospodarki pali-
wami i energià.

2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrów-
nowa˝onego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa energetycznego, oszcz´dnego i racjonalnego
u˝ytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, prze-
ciwdzia∏ania negatywnym skutkom naturalnych mo-
nopoli, uwzgl´dniania wymogów ochrony Êrodowiska,
zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych
oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji
kosztów.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) wydobywania paliw ze z∏ó˝ oraz ich magazynowa-
nia w zakresie uregulowanym ustawà z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,

Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055);

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie ure-
gulowanym ustawà z dnia 10 kwietnia 1986 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r.
Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r.
Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 oraz
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496)1).

Art. 2. (skreÊlony).2)

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) energia — energi´ przetworzonà w dowolnej posta-
ci;

2) ciep∏o — energi´ cieplnà w wodzie goràcej, parze
lub w innych noÊnikach;

3) paliwa — paliwa sta∏e, ciek∏e i gazowe b´dàce no-
Ênikami energii chemicznej;

———————
1) Obecnie: ustawà z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-

mowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.

2) Przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 135, poz. 1144),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



4) przesy∏anie — transport paliw lub energii za pomo-
cà sieci;

5) dystrybucja — rozdzia∏ i dostarczanie do odbiorców
paliw lub energii za pomocà sieci;

6) obrót — dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na
handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub
energià;

7) procesy energetyczne — techniczne procesy w za-
kresie wytwarzania, przetwarzania, przesy∏ania,
magazynowania, dystrybucji oraz u˝ytkowania pa-
liw lub energii;

8)3) zaopatrzenie w ciep∏o, energi´ elektrycznà, paliwa
gazowe — procesy zwiàzane z dostarczaniem cie-
p∏a, energii elektrycznej, paliw gazowych do od-
biorców;

9) urzàdzenia — urzàdzenia techniczne stosowane
w procesach energetycznych;

10) instalacje — urzàdzenia z uk∏adami po∏àczeƒ mi´-
dzy nimi;

11) sieci — instalacje po∏àczone i wspó∏pracujàce ze
sobà, s∏u˝àce do przesy∏ania i dystrybucji paliw lub
energii, nale˝àce do przedsi´biorstw energetycz-
nych;

12)4) przedsi´biorstwo energetyczne — podmiot pro-
wadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
twarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy-
∏ania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu ni-
mi;

13) odbiorca — ka˝dego, kto otrzymuje lub pobiera pa-
liwa lub energi´ na podstawie umowy z przedsi´-
biorstwem energetycznym;

14)5) gmina — gminy oraz zwiàzki i porozumienia mi´-
dzygminne w zakresie uregulowanym ustawà
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717);

15) regulacja — stosowanie okreÊlonych ustawà Êrod-
ków prawnych, w∏àcznie z koncesjonowaniem, s∏u-
˝àcych do zapewnienia bezpieczeƒstwa energe-
tycznego, prawid∏owej gospodarki paliwami
i energià oraz ochrony interesów odbiorców;

16) bezpieczeƒstwo energetyczne — stan gospodarki
umo˝liwiajàcy pokrycie bie˝àcego i perspektywicz-

nego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i ener-
gi´ w sposób technicznie i ekonomicznie uzasad-
niony, przy zachowaniu wymagaƒ ochrony Êrodo-
wiska;

17)6) taryfa — zbiór cen i stawek op∏at oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez przedsi´bior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiàzu-
jàcy dla okreÊlonych w nim odbiorców w trybie
okreÊlonym ustawà;

18) nielegalne pobieranie paliw lub energii — pobiera-
nie paliw lub energii bez zawarcia umowy z przed-
si´biorstwem lub niezgodnie z umowà;

19) ruch sieciowy — sterowanie pracà sieci;

20)7) odnawialne êród∏o energii — êród∏o wykorzystu-
jàce w procesie przetwarzania energi´ wiatru,
promieniowania s∏onecznego, geotermalnà, fal,
pràdów i p∏ywów morskich, spadku rzek oraz
energi´ pozyskiwanà z biomasy, biogazu wysypi-
skowego, a tak˝e biogazu powsta∏ego w proce-
sach odprowadzania lub oczyszczania Êcieków al-
bo rozk∏adu sk∏adowanych szczàtek roÊlinnych
i zwierz´cych;

21)7) koszty uzasadnione — koszty niezb´dne do wyko-
nania zobowiàzaƒ powsta∏ych w zwiàzku z prowa-
dzonà przez przedsi´biorstwo energetyczne dzia-
∏alnoÊcià w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania, przesy∏ania i dystrybucji, obrotu
paliwami lub energià oraz przyjmowane przez
przedsi´biorstwo energetyczne do kalkulacji cen
i stawek op∏at ustalanych w taryfie w sposób eko-
nomicznie uzasadniony, z zachowaniem nale˝ytej
starannoÊci zmierzajàcej do ochrony interesów od-
biorców; koszty uzasadnione nie sà kosztami uzy-
skania przychodów w rozumieniu przepisów po-
datkowych;

22)8) finansowanie oÊwietlenia — finansowanie kosz-
tów energii elektrycznej pobranej przez punkty
Êwietlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;

23)9) system gazowy albo elektroenergetyczny — sieci
gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przy∏à-
czone do nich urzàdzenia i instalacje, wspó∏pracu-
jàce z siecià;

24)9) operator systemu przesy∏owego gazowego albo
elektroenergetycznego — przedsi´biorstwo ener-
getyczne posiadajàce koncesj´ na przesy∏anie lub
przesy∏anie i dystrybucj´ paliw gazowych albo
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sie-
ciowy sieci przesy∏owej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
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———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊla-
jàcych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
26 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 48, poz. 555), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2000 r.

———————
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
8) Dodany przez art. 124 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,  o której mowa w od-

noÊniku 2.



25)9) operator systemu dystrybucyjnego gazowego al-
bo elektroenergetycznego — przedsi´biorstwo
energetyczne posiadajàce koncesj´ na przesy∏anie
i dystrybucj´ paliw gazowych albo energii elek-
trycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci
rozdzielczej na obszarze kraju okreÊlonym w kon-
cesji;

26)9) sieç przesy∏owa gazowa albo elektroenergetyczna
— sieç gazowà o ciÊnieniu wy˝szym ni˝ 0,5 MPa al-
bo sieç elektroenergetycznà o napi´ciu znamiono-
wym wy˝szym ni˝ 110 kV;

27)9) sieç rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna
— sieç gazowà o ciÊnieniu nie wy˝szym ni˝ 0,5 MPa
albo sieç elektroenergetycznà o napi´ciu znamio-
nowym nie wy˝szym ni˝ 110 kV.

Art. 4. 1. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw lub energii do od-
biorców majà obowiàzek utrzymywaç zdolnoÊç urzà-
dzeƒ, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub
energii w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy zachowa-
niu obowiàzujàcych wymagaƒ jakoÊciowych.

2.10) Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a sà obowiàzane zapewniaç
wszystkim podmiotom, na zasadzie równoprawnego
traktowania, Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych pole-
gajàcych na przesy∏aniu paliw lub energii od wybra-
nego przez te podmioty dostawcy paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep∏a, na zasadach i w zakre-
sie okreÊlonych w ustawie; Êwiadczenie us∏ug przesy-
∏owych odbywa si´ na podstawie umowy o Êwiadcze-
nie us∏ug przesy∏owych, zwanej dalej „umowà prze-
sy∏owà”.

3. Âwiadczenie us∏ug, o których mowa w ust. 2, nie
mo˝e obni˝aç niezawodnoÊci dostarczania oraz jakoÊci
paliw lub energii poni˝ej poziomu okreÊlonego odr´b-
nymi przepisami, a tak˝e nie mo˝e powodowaç nieko-
rzystnej zmiany cen oraz zakresu dostarczania paliw
lub energii do innych podmiotów przy∏àczonych do
sieci.

4.11) Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do Êwiadczenia
us∏ug przesy∏owych polegajàcych na przesy∏aniu paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a z systemu in-
nego paƒstwa, je˝eli w∏aÊciwe organy tego paƒstwa
nie na∏o˝y∏y obowiàzku Êwiadczenia us∏ug przesy∏o-

wych na dzia∏ajàce w tym paƒstwie przedsi´biorstwa
energetyczne lub odbiorca, do którego paliwa gazowe,
energia elektryczna lub ciep∏o majà byç dostarczone,
nie jest odbiorcà uprawnionym do korzystania z us∏ug
przesy∏owych w tym paƒstwie.

5.11) Przepis ust. 2 stosuje si´ do Êwiadczenia us∏ug
przesy∏owych polegajàcych na przesy∏aniu paliw gazo-
wych, które sà wydobywane, albo energii elektrycznej
lub ciep∏a, które sà wytwarzane na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

6.12) W przypadku gdy przedsi´biorstwo energe-
tyczne zajmujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a odmówi za-
warcia umowy przesy∏owej, jest obowiàzane nie-
zw∏ocznie pisemnie powiadomiç Prezesa Urz´du Re-
gulacji Energetyki oraz zainteresowany podmiot, po-
dajàc przyczyn´ odmowy.

Art. 4a.13) 1. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
na wniosek przedsi´biorstwa energetycznego, które
odmawia zawarcia umowy przesy∏owej, mo˝e, w dro-
dze decyzji, czasowo wy∏àczyç lub ograniczyç na∏o˝o-
ne na przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych obowiàz-
ki, o których mowa w art. 4 ust. 2, je˝eli Êwiadczenie
us∏ug przesy∏owych mo˝e spowodowaç dla przedsi´-
biorstwa powa˝ne trudnoÊci finansowe zwiàzane z re-
alizacjà zobowiàzaƒ wynikajàcych z uprzednio zawar-
tych umów, na podstawie których jest ono obowiàza-
ne do zap∏aty za okreÊlonà w tych umowach iloÊç pa-
liw gazowych, niezale˝nie od iloÊci pobranych paliw
gazowych.

2. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, podejmujàc
decyzj´, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwag´:

1) ogólnà sytuacj´ finansowà przedsi´biorstwa ener-
getycznego;

2) dat´ zawarcia umów i warunki, na jakich umowy
zosta∏y zawarte;

3) wp∏yw postanowieƒ umów na sytuacj´ finansowà
przedsi´biorstw energetycznych zajmujàcych si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych oraz
odbiorców;

4) stopieƒ rozwoju konkurencji na rynku paliw gazo-
wych;

5) realizacj´ przez przedsi´biorstwa energetyczne zaj-
mujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych obowiàzków wynikajàcych z ustawy;

6) podj´te przez przedsi´biorstwa energetyczne zaj-
mujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych dzia∏ania majàce na celu umo˝liwienie
Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych, o których mowa
w art. 4 ust. 2.
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10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej
przepis ten stosuje si´ w zakresie dotyczàcym us∏ug prze-
sy∏owych polegajàcych na przesy∏aniu paliw gazowych,
które sà wydobywane, albo energii elektrycznej lub cie-
p∏a, które sà wytwarzane wy∏àcznie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy.

11) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosow-
nie do art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

———————
12) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
13) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.



3.14) Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, za po-
Êrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, niezw∏ocznie powiadamia Komisj´ Europejskà
o podj´tej decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 4b.13) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, harmonogram
uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania
z us∏ug przesy∏owych, o których mowa w art. 4 ust. 2,
bioràc pod uwag´ nast´pujàce kryteria:

1) wielkoÊç udokumentowanego rocznego zu˝ycia lub
zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep∏a przez odbiorców;

2) przeznaczenie paliw lub energii;

3) charakterystyk´ obiektów budowlanych, do któ-
rych paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciep∏o
majà byç dostarczone.

2.14) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki infor-
muje Komisj´ Europejskà o obowiàzujàcych w danym
roku kalendarzowym kryteriach uzyskiwania przez od-
biorców prawa do korzystania z us∏ug, o których mowa
w art. 4 ust. 2, oraz o przewidywanym udziale ∏àczne-
go zu˝ycia przez odbiorców paliw gazowych albo ener-
gii elektrycznej w ogólnym zu˝yciu paliw gazowych al-
bo energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Rozdzia∏ 2

Dostarczanie paliw i energii

Art. 5.15) 1. Dostarczanie paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a odbywa si´ na podstawie umo-
wy sprzeda˝y lub umowy przesy∏owej. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny
uwzgl´dniaç zasady okreÊlone w ustawie i warunki
ustalone w koncesjach oraz zawieraç co najmniej:

1) umowa sprzeda˝y — postanowienia dotyczàce: ilo-
Êci sprzeda˝y paliw gazowych, energii elektrycznej
albo ciep∏a w podziale na okresy umowne, sposo-
bu ustalania cen i warunków wprowadzania ich
zmian, sposobu rozliczeƒ, odpowiedzialnoÊci stron
za niedotrzymanie warunków umowy, okresu jej
obowiàzywania i warunków rozwiàzania;

2) umowa przesy∏owa — postanowienia dotyczàce:
iloÊci przesy∏anych paliw gazowych, energii elek-
trycznej albo ciep∏a oraz miejsca ich dostarczania,
standardów jakoÊciowych, warunków zapewnienia
niezawodnoÊci i ciàg∏oÊci dostarczania, sposobu
ustalania stawek op∏at i warunków wprowadzania
ich zmian dla okreÊlonej w taryfie grupy odbior-
ców, sposobu rozliczeƒ, odpowiedzialnoÊci stron
za niedotrzymanie warunków umowy, okresu jej
obowiàzywania i warunków rozwiàzania.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e zawieraç
z odbiorcà, któremu dostarcza paliwa gazowe, energi´
elektrycznà lub ciep∏o na podstawie cen i stawek op∏at
ustalonych w taryfie, o której mowa w art. 45, jednà
umow´ zawierajàcà postanowienia umowy sprzeda˝y
i umowy przesy∏owej.

4. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a, w zakresie swojej dzia∏alnoÊci,
mogà ustalaç ogólne warunki umów sprzeda˝y lub
umów przesy∏owych, w rozumieniu art. 384 § 1 Kodek-
su cywilnego.

5.16) Przedsi´biorstwa energetyczne majà obowià-
zek wydaç, na wniosek zainteresowanego, oÊwiad-
czenie, o którym mowa w przepisach prawa budowla-
nego, o zapewnieniu dostaw energii, ciep∏a lub gazu
oraz o warunkach przy∏àczenia obiektu budowlanego
do sieci cieplnych, gazowych lub elektroenergetycz-
nych.

Art. 6.17) 1. Upowa˝nieni przedstawiciele przedsi´-
biorstw energetycznych zajmujàcych si´ przesy∏aniem
i dystrybucjà paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep∏a wykonujà kontrole uk∏adów pomiarowych, do-
trzymania zawartych umów i prawid∏owoÊci rozliczeƒ.

2. Upowa˝nionym przedstawicielom, o których
mowa w ust. 1, po okazaniu legitymacji i pisemnego
upowa˝nienia wydanego przez w∏aÊciwy organ przed-
si´biorstwa energetycznego zajmujàcego si´ przesy∏a-
niem i dystrybucjà paliw gazowych, energii elektrycz-
nej lub ciep∏a przys∏uguje prawo:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci lub do pomiesz-
czeƒ, gdzie przeprowadzana jest kontrola, o ile od-
r´bne przepisy nie stanowià inaczej;

2) przeprowadzania w ramach kontroli niezb´dnych
przeglàdów urzàdzeƒ b´dàcych w∏asnoÊcià przed-
si´biorstwa energetycznego, a tak˝e prac zwiàza-
nych z ich eksploatacjà lub naprawà oraz dokony-
wania badaƒ i pomiarów;

3) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszania
przez odbiorc´ warunków u˝ywania uk∏adów po-
miarowych oraz warunków umowy zawartej
z przedsi´biorstwem energetycznym.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e wstrzymaç dostarczanie paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a, jeÊli w wyniku
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2,
stwierdzono, ˝e:

1) instalacja znajdujàca si´ u odbiorcy stwarza bezpo-
Êrednie zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia albo Êrodo-
wiska;
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14) Stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà

cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7
ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

———————
16) Dodany przez art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmia-

nie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 11 lipca 2003 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.



2) nastàpi∏ nielegalny pobór paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a.

3a.18) Przedsi´biorstwa energetyczne, o których
mowa w ust. 1, mogà wstrzymaç dostarczanie paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a w przypadku,
gdy odbiorca zwleka z zap∏atà za pobrane paliwo gazo-
we, energi´ elektrycznà lub ciep∏o albo Êwiadczone
us∏ugi co najmniej miesiàc po up∏ywie terminu p∏atno-
Êci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piÊmie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia do-
datkowego, dwutygodniowego terminu do zap∏aty za-
leg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci.

3b.18) Przedsi´biorstwo energetyczne jest obowià-
zane do bezzw∏ocznego wznowienia dostarczania pa-
liw gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a, wstrzy-
manego z powodów, o których mowa w ust. 3 i 3a, je-
˝eli ustanà przyczyny uzasadniajàce wstrzymanie ich
dostarczania.

3c.18) Przepisu ust. 3a nie stosuje si´ do obiektów
s∏u˝àcych obronnoÊci paƒstwa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady prze-
prowadzania kontroli, wzory protoko∏ów kontroli i upo-
wa˝nieƒ do kontroli oraz wzór legitymacji.

5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) przedmiot kontroli;

2) szczegó∏owe uprawnienia upowa˝nionych przed-
stawicieli, o których mowa w ust. 1;

3) tryb przeprowadzania kontroli.

Art. 6a.19) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e
zainstalowaç przedp∏atowy uk∏ad pomiarowo-rozlicze-
niowy s∏u˝àcy do rozliczeƒ za dostarczane paliwa gazo-
we, energi´ elektrycznà lub ciep∏o, je˝eli odbiorca:

1) co najmniej dwukrotnie w ciàgu kolejnych 12 mie-
si´cy zwleka∏ z zap∏atà za pobrane paliwo gazowe,
energi´ elektrycznà lub ciep∏o albo Êwiadczone
us∏ugi przez okres co najmniej jednego miesiàca;

2) nie ma tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci, obiek-
tu lub lokalu, do którego sà dostarczane paliwa ga-
zowe, energia elektryczna lub ciep∏o;

3) u˝ytkuje nieruchomoÊç, obiekt lub lokal w sposób
uniemo˝liwiajàcy cykliczne sprawdzanie stanu
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego.

2. Koszty zainstalowania uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego, o którym mowa w ust. 1, ponosi przedsi´-
biorstwo energetyczne.

3. W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e wstrzy-

maç dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiàzaç
umow´ sprzeda˝y energii.

Art. 7.20) 1.21) Przedsi´biorstwa energetyczne zaj-
mujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a sà obowiàzane do
zawarcia umowy o przy∏àczenie, umowy sprzeda˝y pa-
liw albo energii lub umowy przesy∏owej z odbiorcami
albo podmiotami ubiegajàcymi si´ o przy∏àczenie do
sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, je˝eli
istniejà techniczne i ekonomiczne warunki dostarcza-
nia, a ˝àdajàcy zawarcia umowy spe∏nia warunki przy-
∏àczenia do sieci i odbioru. Je˝eli przedsi´biorstwo
energetyczne odmówi zawarcia umowy, jest obowià-
zane niezw∏ocznie pisemnie powiadomiç o odmowie
zainteresowany podmiot, podajàc przyczyn´ odmowy.

1a.22) Obowiàzek zawarcia umowy sprzeda˝y ener-
gii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
przedsi´biorstwa energetycznego b´dàcego jednocze-
Ênie operatorem systemu przesy∏owego elektroener-
getycznego.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
przypadku, gdy ubiegajàcy si´ o zawarcie umowy nie
ma tytu∏u prawnego do korzystania z obiektu, do któ-
rego paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciep∏o
majà byç dostarczone.

3. Przedsi´biorstwa, o których mowa w ust. 1,
sà obowiàzane do spe∏niania technicznych warunków
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep∏a okreÊlonych w odr´bnych przepisach i koncesji.

4. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà energii elektrycznej, paliw
gazowych lub ciep∏a sà obowiàzane zapewniaç realiza-
cj´ i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na
potrzeby przy∏àczeƒ podmiotów ubiegajàcych si´
o przy∏àczenie, na warunkach okreÊlonych w przepi-
sach, o których mowa w art. 9 i 46, oraz w za∏o˝eniach,
o których mowa w art. 19. Za przy∏àczenie do sieci prze-
widzianej w za∏o˝eniach, o których mowa w art. 19, po-
biera si´ op∏at´ okreÊlonà na podstawie ustalonych
w taryfie stawek op∏at za przy∏àczenie do sieci.

5. Stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci, o których
mowa w ust. 4, kalkuluje si´ na podstawie jednej
czwartej Êredniorocznych nak∏adów inwestycyjnych
na budow´ odcinków sieci s∏u˝àcych do przy∏àczenia
podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie, okreÊlo-
nych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16.

6. Koszty wynikajàce z nak∏adów, o których mowa
w ust. 5, w zakresie, w jakim zosta∏y pokryte op∏atami
za przy∏àczenie do sieci, nie stanowià podstawy do
ustalania w taryfie stawek op∏at za przesy∏anie i dystry-
bucj´ paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a.
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18) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.
19) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-
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7. Przy∏àczany podmiot jest obowiàzany umo˝liwiç
przedsi´biorstwu energetycznemu, o którym mowa
w ust. 1, w obr´bie swojej nieruchomoÊci budow´
i rozbudow´ sieci, w zakresie niezb´dnym do realizacji
przy∏àczenia, oraz udost´pniç pomieszczenia lub miej-
sca na zainstalowanie uk∏adów pomiarowych, na wa-
runkach okreÊlonych w umowie o przy∏àczenie.

8. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzane powiadomiç przy∏àczany
podmiot o planowanych terminach prac, o których mo-
wa w ust. 7, z wyprzedzeniem umo˝liwiajàcym przy∏à-
czanemu podmiotowi przygotowanie nieruchomoÊci
lub pomieszczeƒ do przeprowadzenia i odbioru tych
prac.

Art. 8. 1. W sprawach spornych dotyczàcych usta-
lania warunków Êwiadczenia us∏ug, o których mowa
w art. 4 ust. 2, odmowy przy∏àczenia do sieci, odmowy
zawarcia umowy sprzeda˝y energii elektrycznej, paliw
gazowych lub ciep∏a albo nieuzasadnionego wstrzy-
mania ich dostaw rozstrzyga Prezes Urz´du Regulacji
Energetyki, na wniosek strony.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes
Urz´du Regulacji Energetyki mo˝e wydaç na wniosek
jednej ze stron postanowienie, w którym okreÊla wa-
runki podj´cia bàdê kontynuowania dostaw do czasu
ostatecznego rozstrzygni´cia sporu.

Art. 9.23) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w odniesieniu do
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep∏a szczegó-
∏owe warunki przy∏àczenia podmiotów do sieci, obro-
tu paliwami gazowymi, energià elektrycznà i ciep∏em,
Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardy jakoÊciowe obs∏ugi
odbiorców.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u przy∏àczanych podmiotów albo
odbiorców na grupy;

2) tryb przy∏àczania podmiotów do sieci;

3) podstawowe elementy umowy o przy∏àczenie,
umowy sprzeda˝y i umowy o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏owych;

4) sposób prowadzenia przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne obrotu paliwami gazowymi, energià elek-
trycznà lub ciep∏em, w tym wytwarzanych w êró-
d∏ach odnawialnych, oraz energià elektrycznà wy-
twarzanà w skojarzeniu z ciep∏em;

5)24) zadania przedsi´biorstw energetycznych odpo-
wiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatacj´ sieci,
z uwzgl´dnieniem zasady równoprawnego trakto-
wania podmiotów korzystajàcych lub ubiegajà-
cych si´ o korzystanie z ich us∏ug i sieci;

6) parametry techniczne noÊników energii;

7) sposób za∏atwiania reklamacji;

8) zakres informacji przekazywanych mi´dzy przed-
si´biorstwami energetycznymi oraz mi´dzy przed-
si´biorstwami energetycznymi a odbiorcami.

3. (skreÊlony).25)

Art. 9a.26) 1. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmu-
jàce si´ obrotem energià elektrycznà sà obowiàzane do
zakupu, w zakresie okreÊlonym w rozporzàdzeniu wy-
danym na podstawie ust. 4, wytwarzanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej energii elektrycznej z odna-
wialnych êróde∏ energii przy∏àczonych do sieci oraz jej
odsprzeda˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio odbiorcom
dokonujàcym zakupu energii elektrycznej na w∏asne
potrzeby.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne b´dàce jedno-
czeÊnie operatorami systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego sà obowiàzane, w zakresie okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie ust. 4,
do zakupu oferowanej im energii elektrycznej wytwa-
rzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a, ze êróde∏
znajdujàcych si´ na obszarze kraju okreÊlonym w kon-
cesji, przy∏àczonych bezpoÊrednio lub poÊrednio do
sieci nale˝àcej do tych przedsi´biorstw.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
obrotem, przesy∏aniem i dystrybucjà ciep∏a jest obo-
wiàzane do zakupu oferowanego ciep∏a z odnawial-
nych êróde∏ przy∏àczonych do sieci, wytwarzanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w iloÊci nie wi´k-
szej ni˝ zapotrzebowanie odbiorców przy∏àczonych do
sieci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres obo-
wiàzków, o których mowa w ust. 1—3, bioràc pod uwa-
g´ za∏o˝enia polityki energetycznej paƒstwa oraz zobo-
wiàzania wynikajàce z umów mi´dzynarodowych,
a tak˝e okreÊli w szczególnoÊci:

1) rodzaje, parametry techniczne i technologiczne êró-
de∏ odnawialnych wytwarzajàcych energi´ elek-
trycznà lub ciep∏o;

2) parametry techniczne i technologiczne êróde∏ ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wy-
twarzaniem ciep∏a;

3) wielkoÊç udzia∏u energii elektrycznej ze êróde∏ od-
nawialnych oraz wielkoÊç udzia∏u energii elektrycz-
nej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep∏a, których zakup przez przedsi´biorstwa ener-
getyczne jest obowiàzkowy, w sprzeda˝y energii
elektrycznej odbiorcom;

4) sposób uwzgl´dnienia w taryfach kosztów energii
elektrycznej i ciep∏a obj´tych obowiàzkiem zakupu.
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Art. 9b.26) Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujà-
ce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà ciep∏a sà odpowie-
dzialne za ruch sieciowy i zapewnienie utrzymania na-
le˝àcych do nich sieci oraz wspó∏dzia∏anie z innymi
przedsi´biorstwami energetycznymi i odbiorcami ko-
rzystajàcymi z sieci, na warunkach okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 1.

Art. 9c.26) 1. Operator systemu przesy∏owego gazo-
wego albo elektroenergetycznego, odpowiednio do za-
kresu dzia∏ania, jest odpowiedzialny za:

1) zapewnienie bezpieczeƒstwa funkcjonowania sys-
temu przesy∏owego i realizacji umów, przez prawi-
d∏owe zarzàdzanie sieciami przesy∏owymi;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w systemie przesy-
∏owym oraz zapewnienie utrzymania sieci przesy∏o-
wej wraz z po∏àczeniami z innymi systemami w spo-
sób gwarantujàcy niezawodnoÊç i jakoÊç dostarcza-
nych paliw gazowych albo energii elektrycznej;

3) wspó∏prac´ z innymi operatorami lub przedsi´bior-
stwami energetycznymi, majàcà na celu zapewnie-
nie spójnoÊci dzia∏ania po∏àczonych sieci;

4) dysponowanie paliwami gazowymi w êród∏ach
i magazynach gazu ziemnego albo dysponowanie
mocà jednostek wytwórczych energii elektrycznej;

5) zarzàdzanie przep∏ywami paliw gazowych w sie-
ciach gazowych albo energii elektrycznej w sie-
ciach elektroenergetycznych, w celu utrzymania
okreÊlonych parametrów paliw gazowych albo
energii elektrycznej na po∏àczeniach z innymi sie-
ciami;

6) zapewnianie odpowiedniej zdolnoÊci do przesy∏a-
nia energii elektrycznej w sieci elektroenergetycz-
nej oraz mocy êróde∏ energii elektrycznej;

7) Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na przesy∏aniu
energii elektrycznej pomi´dzy systemami elektro-
energetycznymi;

8) Êwiadczenie us∏ug niezb´dnych do prawid∏owego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
lub gazowego oraz utrzymywania okreÊlonych
wartoÊci parametrów jakoÊciowych paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej w systemie;

9) sporzàdzanie bie˝àcych bilansów paliw gazowych
w sieci gazowej albo energii elektrycznej w sieci
elektroenergetycznej;

10) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu paliw gazo-
wych albo energii elektrycznej, wprowadzonych na
zasadach okreÊlonych w przepisach, o których mo-
wa w art. 11.

2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego
albo elektroenergetycznego, odpowiednio do zakresu
dzia∏ania, jest odpowiedzialny za:

1) zapewnienie bezpieczeƒstwa funkcjonowania sys-
temu dystrybucyjnego i realizacji umów, przez pra-
wid∏owe zarzàdzanie sieciami rozdzielczymi;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w systemie dystry-
bucyjnym oraz zapewnienie utrzymania sieci roz-
dzielczej wraz z po∏àczeniami z innymi systemami,
w sposób gwarantujàcy niezawodnoÊç i jakoÊç do-
starczanych paliw gazowych albo energii elek-
trycznej;

3) wspó∏prac´ z innymi operatorami lub przedsi´bior-
stwami energetycznymi, majàcà na celu zapewnie-
nie spójnoÊci dzia∏ania po∏àczonych sieci;

4) zarzàdzanie, zgodnie z ustaleniami operatora syste-
mu przesy∏owego, przep∏ywami paliw gazowych
w sieciach gazowych albo energii elektrycznej w sie-
ciach elektroenergetycznych, w celu utrzymania
okreÊlonych parametrów paliw gazowych albo ener-
gii elektrycznej na po∏àczeniach z innymi sieciami;

5) sporzàdzanie bie˝àcych bilansów paliw gazowych
w sieciach gazowych albo energii elektrycznej
w sieci elektroenergetycznej;

6) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu paliw gazo-
wych albo energii elektrycznej, wprowadzonych na
zasadach okreÊlonych w przepisach, o których mo-
wa w art. 11.

3. Operator systemu gazowego albo elektroener-
getycznego jest obowiàzany zarzàdzaç ruchem siecio-
wym i zapewniaç utrzymanie sieci na zasadzie równo-
prawnego traktowania podmiotów korzystajàcych lub
ubiegajàcych si´ o korzystanie z jego us∏ug i sieci,
z uwzgl´dnieniem wymogów ochrony Êrodowiska
oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i in-
nych informacji prawnie chronionych.

4. Zarzàdzanie ruchem sieciowym nie powinno
wp∏ywaç niekorzystnie na realizacj´ zawartych umów
w zakresie dostarczania paliw gazowych albo energii
elektrycznej po uwzgl´dnieniu wyst´pujàcych ograni-
czeƒ technicznych w sieci.

5. Operatorzy systemu zarzàdzajàcy po∏àczonymi
sieciami, w zakresie niezb´dnym dla zapewnienia sku-
tecznej eksploatacji i wspó∏dzia∏ania po∏àczonych sieci
oraz ich skoordynowanego rozwoju, wzajemnie infor-
mujà si´ o funkcjonowaniu tych sieci.

6. Zarzàdzanie ruchem sieciowym sieci przesy∏o-
wej gazowej albo elektroenergetycznej powinno byç
niezale˝ne od wszelkiej innej dzia∏alnoÊci wykonywa-
nej przez operatora systemu przesy∏owego gazowego
albo elektroenergetycznego, niezwiàzanej z prowadze-
niem ruchu sieciowego.

7.27) Operator systemu przesy∏owego gazowego al-
bo elektroenergetycznego wspó∏dzia∏a z Komisjà Euro-
pejskà w sprawach wspierania rozwoju transeuropej-
skich sieci przesy∏owych.

8. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, w drodze
decyzji administracyjnej, wyznaczy na czas okreÊlony
operatorów:
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1) systemu przesy∏owego gazowego oraz elektroener-
getycznego — dla sieci gazowych oraz sieci elek-
troenergetycznych;

2) systemów dystrybucyjnych gazowych oraz elektro-
energetycznych — dla sieci gazowych oraz sieci
elektroenergetycznych, a tak˝e okreÊli obszar ich
dzia∏ania.

9. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, wyznaczajàc
operatorów zgodnie z ust. 1, bierze pod uwag´:

1) bezpieczeƒstwo energetyczne kraju;

2) parametry techniczne sieci nale˝àcych do operato-
rów;

3) ocen´ skutecznoÊci prowadzenia przez operatorów
ruchu sieciowego i zapewnienia utrzymania sieci.

Art. 9d.26) W celu zapewnienia bezpiecznego funk-
cjonowania sieci elektroenergetycznej przedsi´bior-
stwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej i przy∏àczone do sieci jest obowiàzane
do wytwarzania energii elektrycznej lub pozostawania
w gotowoÊci do jej wytwarzania, je˝eli jest to koniecz-
ne do zapewnienia jakoÊci, ciàg∏oÊci i niezawodnoÊci
dostaw.

Art. 10.28) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep∏a
jest obowiàzane utrzymywaç zapasy paliw w iloÊci za-
pewniajàcej utrzymanie ciàg∏oÊci dostaw energii elek-
trycznej lub ciep∏a do odbiorców.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzane umo˝liwiaç przeprowadzenie
kontroli w zakresie zgodnoÊci wielkoÊci zapasów paliw
z wielkoÊciami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 6.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 2, przeprowadza
si´ na podstawie pisemnego upowa˝nienia wydanego
przez Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki, które po-
winno zawieraç:

1) oznaczenie osoby dokonujàcej kontroli;

2) nazw´ kontrolowanego przedsi´biorstwa energe-
tycznego;

3) okreÊlenie zakresu kontroli.

4. Osoby upowa˝nione przez Prezesa Urz´du Regu-
lacji Energetyki do dokonywania kontroli sà uprawnio-
ne do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci i do miejsc, gdzie
sà gromadzone i utrzymywane zapasy;

2) analizy dokumentów dotyczàcych ewidencjonowa-
nia zapasów.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´ proto-
kó∏ i przedstawia organom kontrolowanego przedsi´-
biorstwa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wielkoÊci zapasów paliw,
o których mowa w ust. 1, sposób ich gromadzenia oraz
szczegó∏owy tryb przeprowadzania kontroli stanu za-
pasów, uwzgl´dniajàc rodzaj dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, mo˝liwoÊci techniczne i organizacyjne w zakresie
gromadzenia zapasów.

Art. 11.28) 1. W przypadku:

1) zagro˝enia bezpieczeƒstwa energetycznego Rze-
czypospolitej Polskiej polegajàcego na d∏ugookre-
sowym braku równowagi na rynku paliwowo-ener-
getycznym,

2) zagro˝enia bezpieczeƒstwa osób,

3) zagro˝enia wystàpienia znacznych strat material-
nych

— na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
cz´Êci mogà byç wprowadzone na czas oznaczony
ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych
oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, ener-
gii elektrycznej lub ciep∏a. 

2. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub cie-
k∏ych polegajà na sprzeda˝y tych paliw na podstawie
wydanych odbiorcom upowa˝nieƒ do zakupu okreÊlo-
nej iloÊci paliw. 

3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep∏a polegajà na:

1) ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobo-
wego poboru paliw gazowych;

2) ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elek-
trycznej oraz dobowego poboru energii elektrycz-
nej;

3) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciep∏a.

4. Ograniczenia wprowadzone na zasadach okre-
Êlonych w ust. 2 i 3 podlegajà kontroli w zakresie prze-
strzegania ich stosowania.

5. Organami uprawnionymi do kontroli stosowania
ograniczeƒ sà:

1) Prezes Urz´du Regulacji Energetyki — w odniesie-
niu do dostarczanych sieciami paliw gazowych
i energii elektrycznej;

2) wojewodowie — w odniesieniu do paliw sta∏ych
i ciek∏ych oraz ciep∏a;

3) organy w∏aÊciwe w sprawach regulacji gospodarki
paliwami i energià, o których mowa w art. 21a —
w odniesieniu do jednostek wymienionych w tym
przepisie.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb wprowadzania ograni-
czeƒ, o których mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ zna-
czenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania
paƒstwa, w szczególnoÊci zadania wykonywane przez
tych odbiorców.
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7. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e wprowadziç na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, ograniczenia
w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych oraz w dostar-
czaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciep∏a, w przypadku wystàpienia zagro˝eƒ, o których
mowa w ust. 1.

8. Przedsi´biorstwa energetyczne nie ponoszà od-
powiedzialnoÊci za skutki ograniczeƒ wprowadzonych
rozporzàdzeniem, o którym mowa w ust. 7.

9.29) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki infor-
muje niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà i paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej o wprowadzonych
ograniczeniach, o których mowa w ust. 7, w zakresie
dostarczania i poboru paliw gazowych i energii elek-
trycznej.

Rozdzia∏ 3

Polityka energetyczna

Art. 12. 1. Naczelnym organem administracji rzàdo-
wej w∏aÊciwym w sprawach polityki energetycznej jest
Minister Gospodarki 30). 

2. Zadania Ministra Gospodarki 30) w zakresie poli-
tyki energetycznej obejmujà:

1) przygotowywanie, w porozumieniu z w∏aÊciwymi
ministrami, za∏o˝eƒ polityki energetycznej oraz ko-
ordynowanie jej realizacji;

2) okreÊlanie szczegó∏owych warunków planowania
i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa
i energi´, w trybie i zakresie ustalonych w ustawie;

3) nadzór nad funkcjonowaniem krajowych syste-
mów energetycznych w zakresie okreÊlonym usta-
wà;

4) wspó∏dzia∏anie z wojewodami i samorzàdami tery-
torialnymi w sprawach planowania i realizacji sys-
temów zaopatrzenia w paliwa i energi´;

5) koordynowanie wspó∏pracy z mi´dzynarodowymi
organizacjami rzàdowymi w zakresie okreÊlonym
ustawà;

6)31) informowanie Komisji Europejskiej, w terminie
do dnia 15 kwietnia ka˝dego roku, o projektach in-
westycyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 3
pkt 2, b´dàcych w obszarze zainteresowania Ko-
misji Europejskiej.

3. (skreÊlony).32)

Art. 13. 1. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Go-
spodarki30), okreÊla za∏o˝enia polityki energetycznej
paƒstwa.

2. Minister Gospodarki 30), w porozumieniu z Mini-
strem Finansów 33), co dwa lata przedstawia Radzie Mi-
nistrów ocen´ realizacji za∏o˝eƒ polityki paƒstwa,
o których mowa w ust. 1, wraz z ewentualnymi propo-
zycjami ich korekty, oraz prognoz´ krótkoterminowà na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

3. Rada Ministrów co dwa lata przedstawia Sejmo-
wi ocen´ realizacji za∏o˝eƒ polityki energetycznej paƒ-
stwa, wraz z ewentualnymi propozycjami ich korekty,
oraz prognoz´ krótkoterminowà rozwoju sektora ener-
getycznego.

4.34) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” okreÊlone
przez Rad´ Ministrów za∏o˝enia polityki energetycznej
paƒstwa.

Art. 14. Za∏o˝enia polityki energetycznej paƒstwa,
o których mowa w art. 13, majà na celu:

1) sformu∏owanie d∏ugoterminowej, na okres nie krót-
szy ni˝ 15 lat, prognozy rozwoju gospodarki pali-
wami i energià w kraju na podstawie oceny bezpie-
czeƒstwa energetycznego paƒstwa;

2) okreÊlenie d∏ugofalowego programu dzia∏ania paƒ-
stwa w celu realizacji wniosków wynikajàcych
z prognozy, o której mowa w pkt 1.

Art. 15. Za∏o˝enia polityki energetycznej paƒstwa,
o których mowa w art. 13, powinny byç opracowane
zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju kraju
i okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) ocen´ bezpieczeƒstwa energetycznego paƒstwa;

2) prognoz´ krajowego zapotrzebowania na paliwa
i energi´, przy uwzgl´dnieniu zak∏adanego wzrostu
produktu krajowego brutto;
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———————
29) Stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà

cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7
ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

30) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, stosow-
nie do art. 4 ust.1, art. 5 pkt 4 i art. 9 ustawy z dnia 4 wrze-
Ênia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314
i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207,
Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

———————
31) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do
art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

32) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
33) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-

blicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt  3 i art. 8
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.

34) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2.



3) prognoz´ importu oraz eksportu paliw i energii;

4) prognoz´ zdolnoÊci wytwórczych êróde∏ paliw
i energii;

5) polityk´ inwestycyjnà;

6) dzia∏ania w zakresie ochrony Êrodowiska;

7)35) rozwój wykorzystania odnawialnych êróde∏ ener-
gii;

8)36) polityk´ efektywnoÊci energetycznej;

9) polityk´ koncesjonowania dzia∏alnoÊci przedsi´-
biorstw energetycznych;

10) polityk´ cenowà;

11) polityk´ w zakresie obowiàzkowych zapasów paliw;

12) polityk´ przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych w sektorze
energetycznym;

13) propozycje dotyczàce wspó∏pracy mi´dzynarodo-
wej;

14) propozycje kierunków prac naukowo-badawczych;

15) propozycje zmian uregulowaƒ prawnych.

Art. 16.37) 1. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmu-
jàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep∏a sporzàdzajà dla obszaru
swojego dzia∏ania plany rozwoju w zakresie zaspokoje-
nia obecnego i przysz∏ego zapotrzebowania na paliwa
gazowe, energi´ elektrycznà lub ciep∏o, uwzgl´dniajàc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego al-
bo kierunki rozwoju gminy okreÊlone w studium uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy.

2. Przedsi´biorstwa, o których mowa w ust. 1, spo-
rzàdzajà plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przysz∏ego zapotrzebowania na paliwa gazowe,
energi´ elektrycznà lub ciep∏o na okresy nie krótsze ni˝
trzy lata.

3. Plany, o których mowa w ust. 1, obejmujà
w szczególnoÊci:

1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a;

2)38) przedsi´wzi´cia w zakresie modernizacji, rozbu-
dowy albo budowy sieci oraz ewentualnych no-
wych êróde∏ paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a, w tym êróde∏ odnawialnych;

3) przedsi´wzi´cia racjonalizujàce zu˝ycie paliw
i energii u odbiorców;

4) przewidywany sposób finansowania inwestycji;

5) przewidywane przychody niezb´dne do realizacji
planów;

6) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.

4. Plany, o których mowa w ust. 1, powinny zapew-
niaç minimalizacj´ nak∏adów i kosztów ponoszonych
przez przedsi´biorstwo energetyczne, tak aby nak∏ady
i koszty nie powodowa∏y w poszczególnych latach nad-
miernego wzrostu cen i stawek op∏at dla paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a, przy zapewnieniu
ciàg∏oÊci, niezawodnoÊci i jakoÊci dostaw.

5. W celu racjonalizacji przedsi´wzi´ç inwestycyj-
nych przy sporzàdzaniu planów, o których mowa
w ust. 1, przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a sà obowiàzane wspó∏pracowaç
z przy∏àczonymi podmiotami oraz gminami, na których
obszarze przedsi´biorstwa te prowadzà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà. Wspó∏praca powinna polegaç w szczegól-
noÊci na:

1) przekazywaniu przy∏àczonym podmiotom infor-
macji o planowanych przedsi´wzi´ciach w takim
zakresie, w jakim przedsi´wzi´cia te b´dà mia∏y
wp∏yw na prac´ urzàdzeƒ przy∏àczonych do sieci
albo na zmian´ warunków przy∏àczenia lub dosta-
wy energii elektrycznej, paliw gazowych lub cie-
p∏a;

2) zapewnieniu spójnoÊci mi´dzy planami przedsi´-
biorstw energetycznych a za∏o˝eniami i planami,
o których mowa w art. 19 i 20.

6. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, z wy-
∏àczeniem planów rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przysz∏ego zapotrzebowania na ciep∏o,
podlegajà uzgodnieniu z Prezesem Urz´du Regulacji
Energetyki.

Art. 17.39) 1.40) Samorzàd województwa uczestniczy
w planowaniu zaopatrzenia w energi´ i paliwa na ob-
szarze województwa w zakresie okreÊlonym w art. 19
ust. 5.

2. Wojewoda bada zgodnoÊç planów zaopatrzenia
w energi´ i paliwa z politykà energetycznà paƒstwa
oraz z obowiàzujàcymi przepisami. 

Art. 18. 1. Do zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie za-
opatrzenia w energi´ elektrycznà, ciep∏o i paliwa gazo-
we nale˝y:41)
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———————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
38) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
40) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
41) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 124

pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



1)42) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep∏o,
energi´ elektrycznà i paliwa gazowe na obszarze
gminy;

2)43) planowanie oÊwietlenia miejsc publicznych
i dróg znajdujàcych si´ na terenie gminy;

3)44) finansowanie oÊwietlenia ulic, placów i dróg,
znajdujàcych si´ na terenie gminy, w odniesieniu
do których gmina jest zarzàdcà, z zastrze˝eniem
ust. 3a.

2.45) Gmina realizuje zadania, o których mowa
w ust. 1, zgodnie z za∏o˝eniami polityki energetycznej
paƒstwa, miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

3.46) Ârodki na finansowanie oÊwietlenia dróg pu-
blicznych, dla których gmina nie jest zarzàdcà, pokry-
wane sà z bud˝etu paƒstwa.

3a.47) Ârodki na finansowanie oÊwietlenia dróg pu-
blicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych
w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane sà
z bud˝etu paƒstwa.

4.48) Minister Finansów33) okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady i terminy przekazywania Êrodków fi-
nansowych na cele, o których mowa w ust. 3 i 3a.

Art. 19. 1.49) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
opracowuje projekt za∏o˝eƒ do planu zaopatrzenia
w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe, zwany
dalej „projektem za∏o˝eƒ”.

2. Projekt za∏o˝eƒ sporzàdza si´ dla obszaru gminy
lub jej cz´Êci.

3. Projekt za∏o˝eƒ powinien okreÊlaç:

1)42) ocen´ stanu aktualnego i przewidywanych zmian
zapotrzebowania na ciep∏o, energi´ elektrycznà
i paliwa gazowe;

2)50) przedsi´wzi´cia racjonalizujàce u˝ytkowanie cie-
p∏a, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3)51) mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcych nadwy-
˝ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzgl´d-
nieniem skojarzonego wytwarzania ciep∏a i energii
elektrycznej oraz zagospodarowania ciep∏a odpa-
dowego z instalacji przemys∏owych;

4) zakres wspó∏pracy z innymi gminami.

4.52) Przedsi´biorstwa energetyczne udost´pniajà
nieodp∏atnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakre-
sie dotyczàcym terenu tej gminy oraz propozycje nie-
zb´dne do opracowania projektu za∏o˝eƒ. 

5.53) Projekt za∏o˝eƒ podlega opiniowaniu przez sa-
morzàd województwa w zakresie koordynacji wspó∏-
pracy z innymi gminami oraz przez wojewod´ w zakre-
sie zgodnoÊci z za∏o˝eniami polityki energetycznej paƒ-
stwa. 

6. Projekt za∏o˝eƒ wyk∏ada si´ do publicznego
wglàdu na okres 21 dni, powiadamiajàc o tym w spo-
sób przyj´ty zwyczajowo w danej miejscowoÊci.

7.42) Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowa-
ne zaopatrzeniem w ciep∏o, energi´ elektrycznà i pali-
wa gazowe na obszarze gminy majà prawo sk∏adaç
wnioski, zastrze˝enia i uwagi do projektu za∏o˝eƒ.

8.42) Rada gminy uchwala za∏o˝enia do planu za-
opatrzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazo-
we, rozpatrujàc jednoczeÊnie wnioski, zastrze˝enia
i uwagi zg∏oszone w czasie wy∏o˝enia projektu za∏o˝eƒ
do publicznego wglàdu.

Art. 20.54) 1.55) W przypadku gdy plany przedsi´-
biorstw energetycznych nie zapewniajà realizacji za∏o-
˝eƒ, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopa-
trzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe,
dla obszaru gminy lub jej cz´Êci. Projekt planu opraco-
wywany jest na podstawie uchwalonych przez rad´ tej
gminy za∏o˝eƒ i winien byç z nim zgodny.
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42) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 124 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 3 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
44) Dodany przez art. 23 lit. a ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem re-
formy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

47) Dodany przez art. 23 lit. b ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 44.

48) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 23 lit. c ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 44.

49) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 124 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3, i art. 71 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),
który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stano-
wiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowa-
dzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych orga-
nów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.

———————
50) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 124 pkt 4 i 5

lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
51) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 124 pkt 5 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3, i ze zmianà wprowadzonà
przez art. 71 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w odnoÊni-
ku 49 jako druga.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 5 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

54) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

55) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 71 pkt 2 lit. a ustawy
wymienionej w odnoÊniku 49 jako druga.



2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawieraç:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji po-
szczególnych systemów zaopatrzenia w ciep∏o,
energi´ elektrycznà i paliwa gazowe, wraz z uza-
sadnieniem ekonomicznym;

2) harmonogram realizacji zadaƒ;

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych
przedsi´wzi´ç oraz êród∏o ich finansowania.

3.56) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedsta-
wia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust. 1,
celem stwierdzenia zgodnoÊci z za∏o˝eniami, o których
mowa w art. 19.

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1.

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3,
gmina mo˝e zawieraç umowy z przedsi´biorstwami
energetycznymi.

6. W przypadku gdy nie jest mo˝liwa realizacja pla-
nu na podstawie umów, rada gminy — dla zapewnie-
nia zaopatrzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa
gazowe — mo˝e wskazaç w drodze uchwa∏y t´ cz´Êç
planu, z którà prowadzone na obszarze gminy dzia∏a-
nia muszà byç zgodne.

Rozdzia∏ 4

Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami
i energià

Art. 21. 1. Zadania z zakresu spraw regulacji gospo-
darki paliwami i energià oraz promowania konkurencji
realizuje Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, zwany
dalej „Prezesem URE”.

2.57) Prezes URE jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej powo∏ywanym na okres 5 lat przez
Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki.

3.58) Prezes URE mo˝e byç odwo∏any przez Preze-
sa Rady Ministrów przed up∏ywem okresu, na który
zosta∏ powo∏any, w przypadku choroby trwale unie-
mo˝liwiajàcej wykonywanie zadaƒ, ra˝àcego narusza-
nia swoich obowiàzków, pope∏nienia przest´pstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sàdu lub re-
zygnacji.

4. Prezes URE wykonuje zadania, o których mowa
w ust. 1, przy pomocy Urz´du Regulacji Energetyki,
zwanego dalej „URE”.

5.59) Wiceprezesa URE powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki na wniosek Preze-
sa URE.

6.60) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w drodze zarzàdzenia, nadaje statut URE, okreÊlajàcy
jego organizacj´ wewn´trznà.

Art. 21a.61) Organami w∏aÊciwymi w sprawach re-
gulacji gospodarki paliwami i energià dla jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodo-
wej, jednostek organizacyjnych Policji, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzà-
du, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu oraz jednostek organizacyjnych wi´ziennic-
twa podleg∏ych Ministrowi SprawiedliwoÊci sà inspek-
cje gospodarki energetycznej, powo∏ywane przez w∏a-
Êciwych ministrów, a w stosunku do jednostek organi-
zacyjnych wymienionych Agencji — Szefowie tych
Agencji, w uzgodnieniu z Prezesem URE.

Art. 22.62) 1. W sk∏ad Urz´du Regulacji Energetyki
wchodzà Oddzia∏ Centralny w Warszawie oraz nast´-
pujàce oddzia∏y terenowe:

1) pó∏nocno-zachodni z siedzibà w Szczecinie;

2) pó∏nocny z siedzibà w Gdaƒsku;

3) zachodni z siedzibà w Poznaniu;

4) wschodni z siedzibà w Lublinie;

5) Êrodkowo-zachodni z siedzibà w ¸odzi;

6) po∏udniowo-zachodni z siedzibà we Wroc∏awiu;

7) po∏udniowy z siedzibà w Katowicach;

8) po∏udniowo-wschodni z siedzibà w Krakowie.

2.63) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zasi´g tery-
torialny i w∏aÊciwoÊç rzeczowà z uwzgl´dnieniem gra-
nic powiatów.

3. Dyrektorzy oddzia∏ów URE sà powo∏ywani i od-
wo∏ywani przez Prezesa URE. 

Art. 23. 1.64) Prezes URE reguluje dzia∏alnoÊç przed-
si´biorstw energetycznych zgodnie z ustawà i za∏o˝e-
niami polityki energetycznej paƒstwa, zmierzajàc do
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———————
56) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 71 pkt 2 lit. b ustawy

wymienionej w odnoÊniku 49 jako druga.
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 24 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania mi-
nistrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

58) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 24 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 57.

———————
59) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 24 pkt 1 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 57.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 57.
61) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2. 
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
63) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 24 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 57.
64) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



minimalizacji kosztów przedsi´biorstw energetycz-
nych i odbiorców paliw i energii.

2. Do zakresu kompetencji i obowiàzków Prezesa
URE nale˝y w szczególnoÊci:

1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana i cofanie
koncesji;

2)65) zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazo-
wych, energii elektrycznej i ciep∏a pod wzgl´dem
zgodnoÊci z zasadami okreÊlonymi w art. 45 i 46,
w tym:
a) analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmo-

wanych przez przedsi´biorstwa energetyczne ja-
ko uzasadnione do kalkulacji cen i stawek op∏at
w taryfach,

b) ustalanie wspó∏czynników korekcyjnych okre-
Êlajàcych projektowanà popraw´ efektywnoÊci
funkcjonowania przedsi´biorstwa energetycz-
nego oraz zmian´ warunków prowadzenia przez
to przedsi´biorstwo danego rodzaju dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

c) ustalanie okresu obowiàzywania wspó∏czynnika
korekcyjnego, o którym mowa w lit. b;

2a) (skreÊlony);66)

3) uzgadnianie projektów planów, o których mowa
w art. 16;

4) kontrolowanie parametrów jakoÊciowych dostaw
i obs∏ugi odbiorców w zakresie obrotu paliwami
gazowymi i energià elektrycznà;

5) rozstrzyganie sporów w zakresie okreÊlonym
w art. 8 ust. 1;

6) nak∏adanie kar pieni´˝nych na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie;

7) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami w przeciw-
dzia∏aniu praktykom monopolistycznym przedsi´-
biorstw energetycznych;

8) publikowanie informacji s∏u˝àcych zwi´kszeniu
efektywnoÊci u˝ytkowania paliw i energii;

9) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczàcych
gospodarki energetycznej;

10) kontrola kwalifikacji osób, o których mowa w art. 54;

11)67) gromadzenie informacji o projektach inwestycyj-
nych b´dàcych w obszarze zainteresowania Unii
Europejskiej i przekazywanie ich do Komisji Euro-
pejskiej, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki. 

3.68) Do za∏atwiania spraw, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 3, z wyjàtkiem spraw, o których mowa w art. 32
ust. 1 pkt 4, niezb´dna jest opinia w∏aÊciwego miejsco-
wo zarzàdu województwa. 

4.69) Nieprzedstawienie przez zarzàd województwa
opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od
przed∏o˝enia sprawy do zaopiniowania jest równo-
znaczne z wydaniem pozytywnej opinii.

Art. 24.70) Prezes URE sk∏ada ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do koƒ-
ca pierwszego kwarta∏u, sprawozdanie ze swojej dzia-
∏alnoÊci oraz przedstawia, na jego ˝àdanie, informacje
z zakresu swojej dzia∏alnoÊci.

Art. 25—27. (skreÊlone).71)

Art. 28.72) Prezes URE mo˝e ˝àdaç od przedsi´bior-
stwa energetycznego informacji dotyczàcych prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci, w tym informacji o projektach in-
westycyjnych przedsi´biorstwa energetycznego, z za-
chowaniem przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych i innych informacji prawnie chronionych.

Art. 29.73) Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, zasady wynagradzania pracowników
URE.

Art. 30. 1. Do post´powania przed Prezesem URE
stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 2—4, przepisy Kodek-
su post´powania administracyjnego.

2.74) Od decyzji Prezesa URE s∏u˝y odwo∏anie do
Sàdu Okr´gowego w Warszawie — sàdu antymonopo-
lowego75) w terminie dwutygodniowym od dnia dor´-
czenia decyzji.

3. Post´powanie w sprawie odwo∏ania od decyzji
Prezesa URE toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu po-
st´powania cywilnego o post´powaniu w sprawach
gospodarczych.

4. Do postanowieƒ Prezesa URE, od których s∏u˝y
za˝alenie, przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio,
z tym ˝e za˝alenie wnosi si´ w terminie 7 dni.

Art. 31. 1. URE wydaje Biuletyn Urz´du Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Biuletynem URE”.
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65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
66) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5, a nast´pnie skreÊlony przez
art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

67) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzecz-
pospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, sto-
sownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 8 lit. a ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

69) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 124 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 57.

71) Przez art. 24 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 57.
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 23 ustawy z dnia

23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.

74) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

75) Obecnie: Sàdu Okr´gowego w Warszawie — sàdu ochro-
ny konkurencji i konsumentów, stosownie do art. 4 usta-
wy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, ustawy — Kodeks post´powania
cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz. U. Nr 129, poz. 1102), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 grudnia 2002 r.



2. URE og∏asza w Biuletynie URE sprawozdania,
o których mowa w art. 24 ust. 1.

3. URE og∏asza w Biuletynie URE informacje o:

1) podmiotach ubiegajàcych si´ o koncesj´;

2)76) decyzjach w sprawach koncesji i taryf wraz z uza-
sadnieniem;

3) rozstrzygni´ciach w sprawach spornych podj´tych
przez Prezesa URE.

4. W odniesieniu do ciep∏a informacje, o których
mowa w ust. 3, og∏asza si´ we w∏aÊciwym miejscowo
wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

5. Prezes URE mo˝e ustanowiç, w drodze zarzàdzenia,
regionalne lub bran˝owe wydania Biuletynu URE oraz
okreÊliç ich zakres, zasi´g i warunki publikacji og∏oszeƒ.

Rozdzia∏ 5

Koncesje i taryfy

Art. 32.77) 1. Uzyskania koncesji wymaga prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1)78) wytwarzania paliw i energii, z wy∏àczeniem: wy-
twarzania paliw sta∏ych, wytwarzania energii elek-
trycznej w êród∏ach o mocy poni˝ej 5 MW, wytwa-
rzania paliw gazowych z gazu p∏ynnego, wytwarza-
nia ciep∏a w êród∏ach o ∏àcznej mocy poni˝ej 
1 MW;

2) magazynowania paliw gazowych i ciek∏ych, z wy∏à-
czeniem: lokalnego magazynowania gazu p∏ynne-
go w instalacjach o przepustowoÊci poni˝ej 1 MJ/s
oraz magazynowania paliw ciek∏ych w obrocie de-
talicznym;

3) przesy∏ania i dystrybucji paliw i energii, z wy∏àcze-
niem: przesy∏ania i dystrybucji paliw gazowych
w sieci o przepustowoÊci poni˝ej 1 MJ/s oraz prze-
sy∏ania i dystrybucji ciep∏a, je˝eli moc zamówiona
przez odbiorców nie przekracza 1 MW;

4)79) obrotu paliwami i energià, z wy∏àczeniem: obro-
tu paliwami sta∏ymi, obrotu energià elektrycznà za
pomocà instalacji o napi´ciu poni˝ej 1 kV b´dàcej
w∏asnoÊcià odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi,
je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza równo-
wartoÊci 100 000 euro, i obrotu paliwami ciek∏ymi,
je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza równo-
wartoÊci 500 000 euro, jak równie˝ obrotu paliwa-
mi gazowymi i energià elektrycznà dokonywanego

na gie∏dach towarowych przez towarowe domy
maklerskie prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi na pod-
stawie ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏-
dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424 i Nr 84, poz. 774). 

2. Koncesje na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu gazem ziem-
nym z zagranicà, b´dà wydawane z uwzgl´dnieniem
dywersyfikacji êróde∏ gazu oraz bezpieczeƒstwa ener-
getycznego.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagra-
nicy poprzez ustalenie maksymalnego procentowego
udzia∏u gazu z jednego êród∏a. Rozporzàdzenie okreÊli
poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat.

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
nie wymaga prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciep∏a uzyskiwanego w prze-
mys∏owych procesach technologicznych, a tak˝e gdy
wielkoÊç mocy zamówionej przez odbiorców nie prze-
kracza 1 MW.

Art. 33. 1. Prezes URE udziela koncesji wniosko-
dawcy, który:

1)80) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

2) dysponuje Êrodkami finansowymi w wielkoÊci
gwarantujàcej prawid∏owe wykonywanie dzia∏al-
noÊci bàdê jest w stanie udokumentowaç mo˝liwo-
Êci ich pozyskania;

3) ma mo˝liwoÊci techniczne gwarantujàce prawid∏o-
we wykonywanie dzia∏alnoÊci;

4) zapewni zatrudnienie osób o w∏aÊciwych kwalifika-
cjach zawodowych, o których mowa w art. 54;

5) uzyska∏ decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu.

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie
zwalnia z obowiàzku uzyskania innych koncesji lub ze-
zwoleƒ wymaganych na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

3. Nie mo˝e byç wydana koncesja wnioskodawcy:

1) który znajduje si´ w post´powaniu upad∏oÊciowym
lub likwidacji;

2) któremu w ciàgu ostatnich 10 lat cofni´to koncesj´
na dzia∏alnoÊç okreÊlonà ustawà;
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76) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 12 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

78) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

79) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 63 ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U.
Nr 103, poz. 1099), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 maja
2001 r.

———————
80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; w tym brzmieniu stosuje
si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 7 ust. 1
pkt 7 tej ustawy. Do tego dnia art. 33 ust. 1 pkt 1 stosuje
si´ w brzmieniu:
„1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terenie Rze-

czypospolitej Polskiej;”.



3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo majàce zwiàzek z przedmiotem dzia∏alno-
Êci gospodarczej okreÊlonej ustawà.

4. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu koncesji
bierze si´ pod uwag´ interes spo∏eczny i za∏o˝enia po-
lityki energetycznej paƒstwa.

5.81) Prezes URE, za poÊrednictwem ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki, informuje Komisj´ Eu-
ropejskà o przyczynach odmowy udzielenia wniosko-
dawcy koncesji.

Art. 34. 1. Przedsi´biorstwa energetyczne, którym
zosta∏a udzielona koncesja, wnoszà coroczne op∏aty do
bud˝etu paƒstwa, obcià˝ajàce koszty ich dzia∏alnoÊci.

2. (skreÊlony).82)

3.83) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç i sposób pobierania przez Prezesa URE
op∏at, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem wy-
sokoÊci przychodów przedsi´biorstw energetycznych
osiàganych z dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, a tak˝e
kosztów regulacji.

Art. 35. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien
zawieraç w szczególnoÊci:

1)84) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub
miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pe∏-
nomocników do dokonywania czynnoÊci praw-
nych w imieniu przedsi´biorcy — równie˝ ich imio-
na i nazwiska;

2) okreÊlenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci, na którà ma byç wydana koncesja,
oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;

3) informacje o dotychczasowej dzia∏alnoÊci wniosko-
dawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich

3 lat, je˝eli podmiot prowadzi dzia∏alnoÊç gospo-
darczà;

4) okreÊlenie czasu, na jaki koncesja ma byç udzielona,
wraz ze wskazaniem daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;

5) okreÊlenie Êrodków, jakimi dysponuje podmiot
ubiegajàcy si´ o koncesj´, w celu zapewnienia pra-
wid∏owego wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskiem;

6) statystyczny numer identyfikacyjny w krajowym re-
jestrze podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà.

2. Prezes URE mo˝e ˝àdaç dodatkowych informacji
i dokumentów w celu uprawdopodobnienia, ˝e wnio-
skodawca spe∏ni wymagane przepisami warunki. 

3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy
wnioskodawca nie spe∏nia wymaganych przepisami
warunków.

Art. 36. Koncesj´ udziela si´ na czas okreÊlony, nie
krótszy ni˝ 10 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.

Art. 37. 1. Koncesja powinna okreÊlaç:

1) podmiot i jego siedzib´ lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà;

3) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà oraz
warunki wykonywania dzia∏alnoÊci;

4) okres wa˝noÊci koncesji;

5)85) szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej koncesjà, majàce na celu w∏aÊciwà obs∏ug´
odbiorców, w zakresie:

a) zapewnienia zdolnoÊci do dostarczania paliw lub
energii w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy za-
chowaniu wymagaƒ jakoÊciowych, okreÊlonych
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 9
ust. 1,

b) powiadamiania Prezesa URE o niepodj´ciu lub
zaprzestaniu bàdê ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, w okresie jej obo-
wiàzywania;

6) zabezpieczenie ochrony Êrodowiska w trakcie oraz
po zaprzestaniu koncesjonowanej dzia∏alnoÊci;

7) statystyczny numer identyfikacyjny w krajowym re-
jestrze podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà. 

2. Koncesja powinna ponadto okreÊlaç warunki za-
przestania dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa energetycz-
nego po wygaÊni´ciu koncesji lub po jej cofni´ciu.

3.86) Prezes URE przekazuje kopie wydanych konce-
sji w∏aÊciwemu terenowo urz´dowi statystycznemu.
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81) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzecz-
pospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, sto-
sownie do art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

82) Przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostoso-
waniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admini-
stracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjali-
zacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach
mieszkaniowych, o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowa-
niu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001—2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicz-
nych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszcz´dnoÊcio-
wo-budowlanych i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dza-
nia na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1802), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 82.

84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
86) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



Art. 38. Udzielenie koncesji mo˝e byç uzale˝nione
od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ zabezpieczenia majàt-
kowego w celu zaspokojenia roszczeƒ osób trzecich,
mogàcych powstaç wskutek niew∏aÊciwego prowadze-
nia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, w tym szkód w Êrodo-
wisku.

Art. 39. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e z∏o-
˝yç wniosek o przed∏u˝enie wa˝noÊci koncesji, nie póê-
niej ni˝ na 18 miesi´cy przed jej wygaÊni´ciem.

Art. 40. 1. Prezes URE mo˝e nakazaç przedsi´bior-
stwu energetycznemu, pomimo wygaÊni´cia koncesji,
dalsze prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata, je˝eli wymaga tego interes
spo∏eczny.

2. Je˝eli dzia∏alnoÊç prowadzona w warunkach
okreÊlonych w ust. 1 przynosi strat´, przedsi´biorstwu
energetycznemu nale˝y si´ pokrycie strat od Skarbu
Paƒstwa w wysokoÊci ograniczonej do uzasadnionych
kosztów dzia∏alnoÊci okreÊlonej w koncesji, przy zacho-
waniu nale˝ytej starannoÊci.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, sà zatwierdza-
ne przez Prezesa URE.

Art. 41. 1. Prezes URE mo˝e zmieniç warunki wyda-
nej koncesji z urz´du lub na wniosek przedsi´biorstwa
energetycznego.

2. Prezes URE mo˝e zmieniç z urz´du warunki lub
cofnàç koncesj´:

1) ze wzgl´du na wymogi obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa okreÊlone w odr´bnych przepisach;

2) w przypadku podzia∏u przedsi´biorstwa energe-
tycznego lub jego ∏àczenia z innymi podmiotami.

3. Prezes URE cofa koncesj´:

1) w przypadku zaprzestania prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej obj´tej koncesjà;

2) w przypadku prawomocnego wyroku sàdu zakazu-
jàcego prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej ob-
j´tej koncesjà;

3) je˝eli prowadzona dzia∏alnoÊç ra˝àco uchybia wa-
runkom ustalonym w koncesji, a przedsi´biorstwo
energetyczne nie usun´∏o w wyznaczonym terminie
uchybieƒ stwierdzonych przez organ regulacyjny.

4.87) Prezes URE powiadamia o cofni´ciu koncesji
w∏aÊciwy terenowo urzàd statystyczny.

Art. 42. Koncesja udzielona przedsi´biorstwu ener-
getycznemu na podstawie ustawy wygasa przed up∏y-
wem czasu, na jaki zosta∏a wydana, z dniem wykreÊle-
nia tego przedsi´biorstwa z w∏aÊciwego rejestru lub
ewidencji.

Art. 43. 1. Kto zamierza prowadziç dzia∏alnoÊç po-
legajàcà na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazyno-

waniu, przesy∏aniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami
i energià, podlegajàcà koncesjonowaniu, mo˝e ubie-
gaç si´ o wydanie promesy koncesji.

2. Promes´ wydaje Prezes URE w drodze decyzji
administracyjnej.

3. W promesie ustala si´ okres jej wa˝noÊci, z tym
˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.

4. W okresie wa˝noÊci promesy nie mo˝na odmó-
wiç udzielenia koncesji na dzia∏alnoÊç okreÊlonà w pro-
mesie, chyba ̋ e uleg∏ zmianie stan faktyczny lub praw-
ny podany we wniosku o wydanie promesy.

5. Do wniosku o wydanie promesy stosuje si´ od-
powiednio art. 35.

Art. 44.88) 1. Przedsi´biorstwa energetyczne sà
obowiàzane do prowadzenia, w ramach zak∏adowych
planów kont, ewidencji ksi´gowej w sposób umo˝li-
wiajàcy odr´bne obliczanie kosztów i przychodów dla
wykonywanej dzia∏alnoÊci:

1) zwiàzanej z dostarczaniem paliw lub energii, w tym
kosztów sta∏ych, kosztów zmiennych i przycho-
dów, odr´bnie dla wytwarzania, przesy∏ania, dys-
trybucji, obrotu, magazynowania, dla ka˝dego ro-
dzaju dostarczanych paliw lub energii, a tak˝e
w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców
okreÊlonych w taryfie;

2) niezwiàzanej z dzia∏alnoÊcià, o której mowa w pkt 1.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne, które nie sà obo-
wiàzane na podstawie odr´bnych przepisów do publi-
kowania sprawozdaƒ finansowych, udost´pniajà spra-
wozdania finansowe do publicznego wglàdu w swojej
siedzibie.

Art. 45. 1. Taryfy dla paliw gazowych, energii elek-
trycznej i ciep∏a powinny zapewniaç:89)

1)90 pokrycie kosztów uzasadnionych dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw energetycznych w zakresie: wy-
twarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy-
∏ania, dystrybucji lub obrotu paliwami i energià,
kosztów modernizacji, rozwoju i ochrony Êrodowi-
ska;

2) ochron´ interesów odbiorców przed nieuzasadnio-
nym poziomem cen.

1a.91) W kosztach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw ener-
getycznych zajmujàcych si´ przesy∏aniem i dystrybucjà
energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzgl´dnia si´ koszty, które wynikajà z nak∏adów pono-
szonych na przedsi´wzi´cia inwestycyjne podj´te przez
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———————
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
89) Zdanie wst´pne ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1

pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
90) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
91) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.



przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´ wytwa-
rzaniem energii elektrycznej w latach 1993—1998, s∏u-
˝àce poprawie ochrony Êrodowiska i efektywnoÊci wy-
twarzania energii elektrycznej, w cz´Êci, jakà zatwierdzi
Prezes URE, z uwzgl´dnieniem przychodów uzyska-
nych ze sprzeda˝y energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1.

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciep∏a mogà uwzgl´dniaç koszty wspó∏finansowania
przez przedsi´biorstwa energetyczne przedsi´wzi´ç
i us∏ug zmierzajàcych do zmniejszenia zu˝ycia paliw
i energii u odbiorców, stanowiàcych ekonomiczne uza-
sadnienie unikni´cia budowy nowych êróde∏ energii
i sieci.

3.92) Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycz-
nej i ciep∏a mogà uwzgl´dniaç koszty wspó∏finansowa-
nia przez przedsi´biorstwa energetyczne przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z rozwojem odnawialnych êróde∏
energii.

4.93) Przedsi´biorstwa energetyczne ró˝nicujà ceny
i stawki op∏at okreÊlone w taryfach dla paliw gazo-
wych, energii elektrycznej i ciep∏a dla ró˝nych grup od-
biorców wy∏àcznie ze wzgl´du na koszty uzasadnione
spowodowane realizacjà Êwiadczenia, o ile przepisy
nie stanowià inaczej.

5.94) Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a kalkulujà stawki op∏at za us∏ugi
przesy∏owe w taki sposób, aby udzia∏ op∏at sta∏ych za
Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych w ∏àcznych op∏atach za
te us∏ugi dla danej grupy odbiorców nie by∏ wi´kszy ni˝:

1) 40 % — dla paliw gazowych i energii elektrycznej;

2) 30 % — dla ciep∏a.

Art. 45a.95) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne na
podstawie cen i stawek op∏at zawartych w taryfie lub
cen i stawek op∏at ustalanych na rynku konkurencyj-
nym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza op∏aty za
dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energi´ elek-
trycznà lub ciep∏o.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stano-
wià koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a dostarczanych do budynku, w którym znajdu-
jà si´ lokale mieszkalne i u˝ytkowe, zamieszkane lub
u˝ytkowane przez osoby nieb´dàce odbiorcami.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne udziela upustów
lub bonifikat, o których mowa w ust. 2, za niedotrzyma-

nie standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców
w wysokoÊci okreÊlonej w taryfie lub w umowie.

4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, sà roz-
liczane w op∏atach pobieranych od osób, o których mo-
wa w ust. 2. WysokoÊç op∏at powinna byç ustalana
w taki sposób, aby zapewnia∏a wy∏àcznie pokrycie po-
noszonych przez odbiorc´ kosztów zakupu paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a.

5. Przepisy ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do usta-
lania przez odbiorc´ — w∏aÊciciela lub zarzàdc´ budyn-
ku op∏at dla osób, o których mowa w ust. 2, do których
ciep∏o dostarczane jest z w∏asnych êróde∏ i instalacji
cieplnych.

6. W przypadku gdy wy∏àcznym odbiorcà paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep∏a dostarczanych
do budynku jest w∏aÊciciel lub zarzàdca budynku wie-
lolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na
poszczególne lokale ca∏kowitych kosztów zakupu paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a.

7. Odbiorca mo˝e zleciç prowadzenie rozliczeƒ,
o których mowa w ust. 6, innej osobie albo jednostce
organizacyjnej na podstawie odr´bnej umowy.

Art. 45b.96) Zmiany cen i stawek op∏at za ciep∏o sto-
sowanych w rozliczeniach z odbiorcami nie mogà na-
st´powaç cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy.

Art. 46.97) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych i po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
URE okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady kszta∏towania i kalkulacji taryf dla paliw gazo-
wych, energii elektrycznej i ciep∏a oraz szczegó∏owe za-
sady rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi, energià
elektrycznà i ciep∏em.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci rodzaje stosowanych ta-
ryf, w tym rodzaje stosowanych cen i stawek op∏at,
oraz sposób:

1) ustalania kryteriów podzia∏u odbiorców na grupy
taryfowe;

2) kalkulowania cen i stawek op∏at oraz obliczania
op∏at, w tym stawek op∏at za przy∏àczenie do sieci;

3) ró˝nicowania cen i stawek op∏at dla grup taryfo-
wych ze wzgl´du na ponoszone koszty;

4)98) uwzgl´dniania w kalkulacji kosztów, o których
mowa w art. 9a i art. 45 ust. 1a, poprawy efektyw-
noÊci i warunków prowadzonej dzia∏alnoÊci przez
przedsi´biorstwa energetyczne;
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———————
92) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
93) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 15 lit. c usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 27 lit. c usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2.

94) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

95) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 5.

———————
96) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 82, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 12 wrzeÊnia 2002 r.

97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

98) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



5) prowadzenia rozliczeƒ mi´dzy przedsi´biorstwami
energetycznymi, w tym w zakresie okreÊlonym
w art. 45 ust. 1a;

6) prowadzenia rozliczeƒ z odbiorcami, w tym wyso-
koÊç op∏at za nielegalny pobór paliw i energii oraz
niedotrzymanie standardów jakoÊciowych obs∏ugi
odbiorców.

Art. 47. 1.99) Przedsi´biorstwa energetyczne posia-
dajàce koncesje ustalajà taryfy dla paliw gazowych,
energii elektrycznej i ciep∏a, które podlegajà zatwier-
dzeniu przez Prezesa URE. Przedsi´biorstwa energe-
tyczne posiadajàce koncesje przedk∏adajà taryfy z w∏a-
snej inicjatywy lub na ˝àdanie Prezesa URE.

2.100) Prezes URE, w terminie 30 dni, zatwierdza ta-
ryf´ bàdê odmawia jej zatwierdzenia w przypadku
stwierdzenia niezgodnoÊci taryfy z zasadami i przepi-
sami, o których mowa w art. 44, 45 i 46.

3.101) Prezes URE:

1) og∏asza w Biuletynie URE, na koszt przedsi´bior-
stwa energetycznego, zatwierdzone taryfy dla pa-
liw gazowych i energii elektrycznej — w terminie
14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy;

2) kieruje do og∏oszenia, na koszt przedsi´biorstwa
energetycznego, we w∏aÊciwym miejscowo woje-
wódzkim dzienniku urz´dowym zatwierdzone tary-
fy dla ciep∏a — w terminie 7 dni od dnia zatwierdze-
nia taryfy.

4.102) Przedsi´biorstwo energetyczne wprowadza ta-
ryf´ do stosowania nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 14 dni
i nie póêniej ni˝ do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Art. 48. (skreÊlony).103)

Art. 49. 1.104) Prezes URE mo˝e zwolniç przedsi´-
biorstwo energetyczne z obowiàzku przedk∏adania ta-
ryf do zatwierdzenia, je˝eli stwierdzi, ˝e dzia∏a ono
w warunkach konkurencji, albo cofnàç udzielone zwol-
nienie w przypadku ustania warunków uzasadniajà-
cych zwolnienie.

2.105) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
dotyczyç okreÊlonej cz´Êci dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez przedsi´biorstwo energetyczne, w zakresie, w ja-

kim dzia∏alnoÊç ta prowadzona jest na rynku konkuren-
cyjnym.

3.106) Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa
w ust. 1, Prezes URE bierze pod uwag´ takie cechy ryn-
ku paliw lub energii, jak: liczba uczestników i wielkoÊci
ich udzia∏ów w rynku, przejrzystoÊç struktury i zasad
funkcjonowania rynku, istnienie barier dost´pu do ryn-
ku, równoprawne traktowanie uczestników rynku, do-
st´p do informacji rynkowej, skutecznoÊç kontroli i za-
bezpieczeƒ przed wykorzystywaniem pozycji ograni-
czajàcej konkurencj´, dost´pnoÊç do wysoko wydaj-
nych technologii.

Art. 50.107) W sprawach nieuregulowanych przepi-
sami niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115,
poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86,
poz. 789 i Nr 128, poz. 1176).

Rozdzia∏ 6

Urzàdzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja

Art. 51. Projektowanie, produkcja, import, budowa
oraz eksploatacja urzàdzeƒ, instalacji i sieci powinny
zapewniaç racjonalne i oszcz´dne zu˝ycie paliw lub
energii przy zachowaniu:

1) niezawodnoÊci wspó∏dzia∏ania z siecià;

2) bezpieczeƒstwa obs∏ugi i otoczenia po spe∏nieniu
wymagaƒ ochrony Êrodowiska;

3) zgodnoÊci z wymaganiami odr´bnych przepisów,
a w szczególnoÊci przepisów: prawa budowlanego,
o ochronie przeciwpora˝eniowej, o ochronie prze-
ciwpo˝arowej, o dozorze technicznym, o ochronie
dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowa-
dzonych do obowiàzkowego stosowania108) lub in-
nych przepisów wynikajàcych z technologii wytwa-
rzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.

Art. 52. 1. Producenci i importerzy urzàdzeƒ okreÊla-
jà w dokumentacji technicznej wielkoÊç zu˝ycia paliw
i energii, odniesionà do uzyskiwanej wielkoÊci efektu
u˝ytkowego urzàdzenia w typowych warunkach u˝ytko-
wania, zwanà dalej „efektywnoÊcià energetycznà”.

2. Producenci i importerzy urzàdzeƒ wprowadza-
nych do obrotu informujà o efektywnoÊci energetycz-
nej urzàdzeƒ na etykiecie i w charakterystyce tech-
nicznej.
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99) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
100) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
103) Przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
104) Oznaczenie ust. 1 wprowadzone przez art. 1 pkt 20 usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 5; ze zmianà wprowa-
dzonà przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

105) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.

———————
106) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
108) Od dnia 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest

dobrowolne, stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169,
poz. 1386).



3. (skreÊlony).109)

4. Minister Gospodarki30) okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wymagania w zakresie efektywnoÊci energetycz-
nej, jakie powinny spe∏niaç urzàdzenia, o których
mowa w ust. 1;

2)110) wymagania w zakresie stosowania etykiet i cha-
rakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2,
oraz wzory etykiet.

Art. 53. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu na
obszarze kraju urzàdzeƒ niespe∏niajàcych wymagaƒ
okreÊlonych w art. 52.

Art. 53a.111) Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje si´ do
urzàdzeƒ i instalacji oraz obiektów zwiàzanych z obron-
noÊcià lub bezpieczeƒstwem paƒstwa, stanowiàcych
integralne cz´Êci systemów techniki wojskowej lub
uzbrojenia, ratowniczo-gaÊniczych oraz ochrony gra-
nic lub stosowanych w wi´ziennictwie, nale˝àcych do
jednostek, o których mowa w art. 21a.

Art. 54. 1. Osoby zajmujàce si´ eksploatacjà sieci
oraz urzàdzeƒ i instalacji okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w ust. 6, obowiàzane sà posiadaç kwa-
lifikacje potwierdzone Êwiadectwem wydanym przez
komisje kwalifikacyjne.

2. Zabrania si´ zatrudniania przy samodzielnej eks-
ploatacji sieci oraz urzàdzeƒ i instalacji okreÊlonych
w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwa-
lifikacji, o których mowa w ust. 1.

3. Komisje kwalifikacyjne sà powo∏ywane na okres
5 lat przez:112)

1) Prezesa URE — z zastrze˝eniem pkt 2 i 3;

2)113) w∏aÊciwych ministrów i Szefów Agencji, o któ-
rych mowa w art. 21a — w zakresie eksploatacji
urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych, gazowych
i cieplnych w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych tym ministrom lub Szefom Agencji;

3) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej114) —
w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ i instalacji energe-

tycznych stosowanych w jednostkach organizacyj-
nych transportu kolejowego. 

3a.115) Organ uprawniony do powo∏ywania komisji
kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, mo˝e od-
wo∏aç cz∏onka komisji w przypadku:

1) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji;

2) rezygnacji z cz∏onkostwa w komisji;

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków cz∏onka komisji;

4) utraty kwalifikacji umo˝liwiajàcych powo∏anie
w sk∏ad komisji.

4. Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa
w ust. 1, pobierane sà op∏aty od osób kierujàcych
wnioski o stwierdzenie kwalifikacji.

5. Op∏aty, o których mowa w ust. 4, stanowià przy-
chód jednostek organizacyjnych, przy których powo∏a-
no komisje kwalifikacyjne.

6.116) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady stwier-
dzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których
mowa w ust. 1.

7.117) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, wy-
dajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 6, okreÊli
w szczególnoÊci:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urzàdzeƒ
i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane po-
siadanie kwalifikacji;

2) zakres wymaganej wiedzy niezb´dnej do uzyskania
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, odpo-
wiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji
i urzàdzeƒ, o których mowa w pkt 1;

3) tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyj-
nego;

4) jednostki organizacyjne, przy których powo∏uje si´
komisje kwalifikacyjne, i tryb ich powo∏ywania;

5) wysokoÊç op∏at pobieranych za sprawdzenie kwali-
fikacji, o których mowa w pkt 2;

6) wzór Êwiadectwa kwalifikacyjnego.

Art. 55. (skreÊlony).118)
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109) Przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 5.
110) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 46 pkt 2 ustawy

z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43,
poz. 489), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., i art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 5.

111) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

112) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

114) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, sto-
sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 22 i art. 27 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 30.

———————
115) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
117) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
118) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.



Rozdzia∏ 7

Kary pieni´˝ne

Art. 56. 1. Karze pieni´˝nej podlega ten, kto:

1) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych ze
wspó∏pracy z jednostkami upowa˝nionymi do dys-
ponowania energià elektrycznà i paliwami gazowy-
mi, wynikajàcych z przepisów wydanych na pod-
stawie art. 9 ust. 1 i 2;

1a)119) nie przestrzega obowiàzków zakupu energii elek-
trycznej lub ciep∏a, na∏o˝onych przepisami art. 9a;

2) nie przestrzega obowiàzku utrzymywania zapasów
paliw, wprowadzonego na podstawie art. 10;

3) nie stosuje si´ do ograniczeƒ w dostarczaniu paliw
i energii, wprowadzonych na podstawie art. 11;

4) z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia
umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1;

5)120) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegajàc obo-
wiàzku ich przedstawienia Prezesowi URE do za-
twierdzenia, o którym mowa w art. 47;

6) stosuje ceny i taryfy wy˝sze od zatwierdzonych;

7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa
w art. 28;

8) prowadzi ewidencj´ ksi´gowà niezgodnie z zasada-
mi okreÊlonymi w art. 44;

9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawà kwalifi-
kacji;

10) nie utrzymuje w nale˝ytym stanie technicznym
obiektów, instalacji i urzàdzeƒ;

11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urzàdzenia
niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 52;

12) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych z koncesji;

13)121) realizuje dzia∏ania niezgodne z cz´Êcià planu,
o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)122) z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub
ogranicza dostarczanie paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a do odbiorców;

15)122) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powia-
domieniem zainteresowanych podmiotów o od-
mowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4
ust. 6 i art. 7 ust. 1.

2. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wymie-
rza Prezes URE.

3.123) WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 15 % przychodu ukara-
nego przedsi´biorcy, osiàgni´tego w poprzednim roku
podatkowym, a je˝eli kara pieni´˝na zwiàzana jest
z dzia∏alnoÊcià prowadzonà na podstawie koncesji, wy-
sokoÊç kary nie mo˝e przekroczyç 15 % przychodu uka-
ranego przedsi´biorcy, wynikajàcego z dzia∏alnoÊci
koncesjonowanej, osiàgni´tego w poprzednim roku
podatkowym.

4. Kara pieni´˝na jest p∏atna z dochodu po opodat-
kowaniu lub z innej formy nadwy˝ki przychodu nad
wydatkami zmniejszonej o podatki i jest dokonywana
na konto w∏aÊciwego urz´du skarbowego.

5.124) Niezale˝nie od kary pieni´˝nej okreÊlonej
w ust. 1—4 Prezes URE mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà na
kierownika przedsi´biorstwa energetycznego, z tym ˝e
kara ta mo˝e byç wymierzona w kwocie nie wi´kszej
ni˝ 300 % jego miesi´cznego wynagrodzenia.

6. Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, Prezes URE
uwzgl´dnia stopieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ zawi-
nienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i je-
go mo˝liwoÊci finansowe.

7. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1, podle-
gajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 57. 1. W razie nielegalnego pobierania paliw
lub energii z sieci przedsi´biorstwo energetyczne po-
biera op∏aty za nielegalnie pobrane paliwo lub energi´
w wysokoÊci okreÊlonej w taryfach lub dochodzi od-
szkodowania na zasadach ogólnych.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, podlegajà Êcià-
gni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 58—62. (pomini´te).125)

Art. 62a.126) Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e
udost´pniaç dane o odbiorcy na zasadach i w trybie
okreÊlonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udo-
st´pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50,
poz. 424).

Art. 63. (pomini´ty).125)

Art. 64. (pomini´ty).125) 
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119) Dodany przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret pierwsze ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5, i w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.

120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

121) W brzmieniu ustalonym przez art. 124 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

122) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
123) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
124) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
125) Zamieszczone w obwieszczeniu.
126) Dodany przez art. 42 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udo-

st´pnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50,
poz. 424), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 kwietnia 2003 r.



Art. 65. (skreÊlony).127)

Art. 66. (pomini´ty).125)

Art. 67. (pomini´ty).125)

Art. 68. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy znosi si´
Okr´gowe Inspektoraty Gospodarki Energetycznej,
utworzone ustawà z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodar-
ce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33,
poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34, poz. 198).

2. Obowiàzki i zadania likwidatora Okr´gowych In-
spektoratów Gospodarki Energetycznej powierza si´
Ministrowi Gospodarki30).

3. Likwidator sporzàdza bilans zamkni´cia.

Art. 69. (pomini´ty).125)

Art. 70. 1. (pomini´ty).125)

2.128) ZaÊwiadczenia kwalifikacyjne wydane na
podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà
moc przez okres w nich oznaczony.

Art. 71. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej
elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32,
poz. 135);

2) ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce ener-
getycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33,
poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34,
poz. 198).

Art. 72.129) Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie sze-
Êciu miesi´cy od dnia og∏oszenia130), z wyjàtkiem
art. 21, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia usta-
wy oraz art. 18 ust. 3 i 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.
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127) Przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia

10 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie ustawy — Prawo energe-
tyczne (Dz. U. Nr 88, poz. 980), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 13 listopada 1999 r.

———————
129) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 ustawy z dnia

4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo bud˝etowe
i ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 158,
poz. 1042), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 5 grud-
nia 1997 r.; zmiana ta w zakresie, w jakim nada∏a tej
ustawie moc obowiàzujàcà przed dniem jej og∏oszenia
na podstawie art. 3 tej ustawy zosta∏a uznana za nie-
zgodnà z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
stosownie do wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98 (Dz. U. Nr 29,
poz. 281).

130) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 4 czerwca 1997 r.


