
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
i Nr 104, poz. 708) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 4c otrzymuje brzmienie:

„Art. 4c. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ magazynowaniem paliw gazo-
wych jest obowiàzane zapewniaç od-
biorcom oraz przedsi´biorstwom zaj-
mujàcym si´ sprzeda˝à paliw gazo-
wych, na zasadzie równoprawnego
traktowania, Êwiadczenie us∏ug maga-
zynowania paliw gazowych w instala-
cjach magazynowych. Âwiadczenie
us∏ug magazynowania paliw gazo-
wych odbywa si´ na podstawie umo-
wy o Êwiadczenie tych us∏ug.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ magazynowaniem paliw gazo-
wych jest obowiàzane udost´pniaç
operatorowi systemu przesy∏owego
gazowego t´ cz´Êç instalacji, która jest
u˝ywana do magazynowania paliw ga-
zowych i jest niezb´dna do realizacji
jego zadaƒ.

3. Udost´pnienie cz´Êci instalacji, o któ-
rej mowa w ust. 2, nast´puje za wyna-
grodzeniem, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnej umowie. Ustalajàc wyso-
koÊç wynagrodzenia nale˝y stosowaç
stawki op∏at za us∏ugi magazynowania
paliw gazowych ustalone w taryfie
przedsi´biorstwa energetycznego zaj-
mujàcego si´ magazynowaniem tych
paliw.”;

2) w art. 5 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Umowa sprzeda˝y, umowa o Êwiadczenie
us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji paliw gazo-
wych, a tak˝e umowa kompleksowa powinny
zawieraç postanowienia okreÊlajàce maksy-
malne dopuszczalne ograniczenia w poborze
tych paliw.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach spornych dotyczàcych odmowy
zawarcia umowy o przy∏àczenie do sieci, umo-
wy sprzeda˝y, umowy o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏ania lub dystrybucji paliw lub energii,
umowy o Êwiadczenie us∏ug transportu gazu
ziemnego, umowy o Êwiadczenie us∏ugi maga-
zynowania paliw gazowych, umowy, o której
mowa w art. 4c ust. 3, umowy o Êwiadczenie
us∏ugi skraplania gazu ziemnego oraz umowy
kompleksowej, a tak˝e w przypadku nieuza-
sadnionego wstrzymania dostarczania paliw
gazowych lub energii rozstrzyga Prezes Urz´-
du Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”;

4) w art. 9j:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ obrotem gazem ziemnym z zagranicà
jest obowiàzane utrzymywaç zapasy tego
gazu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w iloÊci 3 % planowanej przez to przed-
si´biorstwo rocznej wielkoÊci importu gazu
ziemnego.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4:

1) przedsi´biorstwo energetyczne, o któ-
rym mowa w ust. 1, operatorzy syste-
mów magazynowania paliw gazowych
i skraplania gazu ziemnego oraz pod-
mioty dysponujàce mocà instalacji ma-
gazynowych i instalacji skroplonego ga-
zu ziemnego sà obowiàzani do pozosta-
wania w gotowoÊci do dostarczania pa-
liw gazowych, o których mowa w ust. 1;

2) operator systemu przesy∏owego gazo-
wego informuje niezw∏ocznie przedsi´-
biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, operatorów systemów magazy-
nowania paliw gazowych i skraplania
gazu ziemnego oraz podmioty dysponu-
jàce mocà instalacji magazynowych i in-
stalacji skroplonego gazu o koniecznoÊci
i terminie uruchomienia dodatkowych
dostaw paliw gazowych oraz ich dostaw
do systemu gazowego;

3) przedsi´biorstwo energetyczne, o któ-
rym mowa w ust. 1, operatorzy syste-
mów magazynowania paliw gazowych
i skraplania gazu ziemnego, podmioty
dysponujàce mocà instalacji magazyno-
wych i instalacji skroplonego gazu ziem-
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USTAWA

z dnia 21 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy — Prawo energetyczne1)

———————
1) Niniejszà ustawà:

— zmienia si´ ustaw´ z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska,

— dokonuje si´ wdro˝enia dyrektywy Rady 2004/67/WE
z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczàcej Êrodków zapew-
niajàcych bezpieczeƒstwo dostaw gazu ziemnego
(Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 92; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 19).



nego oraz u˝ytkownicy systemu gazowe-
go sà obowiàzani realizowaç polecenia
operatora systemu przesy∏owego gazo-
wego.”;

5) w art. 11 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmie-
niu:

„6a. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 6,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) sposób wprowadzenia ograniczeƒ w do-
starczaniu i poborze paliw gazowych lub
energii elektrycznej lub w dostarczaniu cie-
p∏a, umo˝liwiajàcy odbiorcom tych paliw
i energii dostosowanie si´ do tych ograni-
czeƒ w okreÊlonym czasie;

2) rodzaje odbiorców obj´tych ograniczenia-
mi w dostarczaniu i poborze paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej lub w dostar-
czaniu ciep∏a;

3) zakres i okres ochrony odbiorców przed
wprowadzonymi ograniczeniami w dostar-
czaniu i poborze paliw gazowych lub ener-
gii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a,
w szczególnoÊci odbiorców paliw gazo-
wych w gospodarstwach domowych,
w przypadku:

a) niedoboru paliw gazowych w systemie
gazowym,

b) wystàpienia skrajnie niskich temperatur
zewn´trznych w okresie najwi´kszego
zapotrzebowania na paliwa gazowe
w systemie gazowym;

4) zakres planów wprowadzania ograniczeƒ
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu
ciep∏a oraz sposób okreÊlania w nich wiel-
koÊci tych ograniczeƒ;

5) sposób podawania do publicznej wiado-
moÊci informacji o ograniczeniach w do-
starczaniu i poborze paliw gazowych lub
energii elektrycznej lub w dostarczaniu cie-
p∏a.

6b. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki in-
formuje niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà
o przepisach wydanych na podstawie ust. 6.”;

6) po art. 11 dodaje si´ art. 11a i 11b w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ obrotem paliwami gazo-
wymi, podmioty zlecajàce Êwiadcze-
nie us∏ug przesy∏ania paliw gazo-
wych, operatorzy systemów magazy-
nowania paliw gazowych oraz opera-
torzy systemów skraplania gazu
ziemnego opracowujà informacje
o dzia∏aniach majàcych zastosowanie
w przypadku wystàpienia zak∏óceƒ
w dostarczaniu paliw gazowych lub
nieprzewidzianego wzrostu zu˝ycia
tych paliw przez odbiorców. Informa-

cje te sà przekazywane niezw∏ocznie
do wiadomoÊci operatora systemu
przesy∏owego gazowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do od-
biorców w gospodarstwach domo-
wych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1,
powinny zawieraç w szczególnoÊci
okreÊlenie procedur dotyczàcych
uruchamiania dodatkowych dostaw
z innych êróde∏ lub kierunków oraz
procedur dotyczàcych wprowadza-
nia zmniejszenia poboru paliwa ga-
zowego przez odbiorców, zgodnie
z umowami zawartymi z tymi odbior-
cami.

4. W przypadku zagro˝enia wystàpienia
zak∏óceƒ w dostarczaniu paliw gazo-
wych do systemu przesy∏owego,
przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ obrotem paliwami gazo-
wymi informuje niezw∏ocznie opera-
tora systemu przesy∏owego gazowe-
go o mo˝liwoÊci wystàpienia takich
zak∏óceƒ oraz o podj´tych dzia∏aniach
w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
dostarczania tych paliw swoim od-
biorcom i prawid∏owego funkcjono-
wania systemu gazowego.

5. Przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ obrotem paliwami gazo-
wymi po wyczerpaniu wszelkich do-
st´pnych Êrodków umo˝liwiajàcych
zaspokojenie potrzeb swoich odbior-
ców na te paliwa informuje nie-
zw∏ocznie:

1) operatora systemu przesy∏owego
gazowego — o braku mo˝liwoÊci
zapewnienia bezpieczeƒstwa do-
staw paliw gazowych;

2) swoich odbiorców, z którymi za-
war∏o umowy sprzeda˝y paliw ga-
zowych, a którzy mogà zostaç obj´-
ci ograniczeniami w ich poborze —
o mo˝liwoÊci wystàpienia zak∏óceƒ
w sprzeda˝y tych paliw.

6. Operator systemu przesy∏owego ga-
zowego, z w∏asnej inicjatywy lub na
podstawie informacji, o których mo-
wa w ust. 5, zg∏asza ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki po-
trzeb´ wprowadzenia ograniczeƒ
w dostarczaniu i poborze paliw gazo-
wych.

7. W okresie obowiàzywania ograniczeƒ
w dostarczaniu i poborze paliw gazo-
wych, wprowadzonych zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 7, operator systemu przesy∏owe-
go gazowego:
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1) realizuje obowiàzki zwiàzane z wpro-
wadzaniem ograniczeƒ w poborze
paliw gazowych polegajàce na usta-
laniu i podawaniu do publicznej wia-
domoÊci stopni zasilania, zgodnie
z planami wprowadzania ograniczeƒ
w dostarczaniu i poborze paliw ga-
zowych;

2) koordynuje dzia∏ania przedsi´-
biorstw energetycznych zajmujà-
cych si´ obrotem paliwami gazo-
wymi, operatorów systemów dys-
trybucyjnych, operatorów syste-
mów magazynowania paliw gazo-
wych, operatorów systemów skra-
plania gazu ziemnego lub operato-
rów systemów po∏àczonych;

3) uruchamia dodatkowe dostawy pa-
liwa gazowego zgromadzonego
w instalacjach magazynowych, po
uprzednim poinformowaniu opera-
tora systemu magazynowania pa-
liw gazowych.

8. Przedsi´biorstwo energetyczne i od-
biorca koƒcowy, z wy∏àczeniem od-
biorców paliw gazowych w gospo-
darstwach domowych, na których
rzecz nastàpi uruchomienie dostaw
paliwa gazowego:

1) dostarczà w∏aÊcicielowi wykorzysta-
nego paliwa równowa˝ne iloÊci pa-
liwa gazowego, w terminie 30 dni
od dnia zakoƒczenia okresu obowià-
zywania ograniczeƒ, lub

2) dokonajà rozliczeƒ z w∏aÊcicielem
dostarczonego im paliwa gazowe-
go, zgodnie z zasadami okreÊlony-
mi w obowiàzujàcej taryfie w∏aÊci-
ciela tego paliwa; je˝eli w∏aÊciciel
paliwa gazowego nie jest obowià-
zany do posiadania taryfy, zasady
rozliczeƒ okreÊlà rozliczajàce si´
strony.

9. Operator systemu przesy∏owego ga-
zowego przeka˝e przedsi´biorstwu
energetycznemu, odbiorcy koƒcowe-
mu oraz w∏aÊcicielowi wykorzystane-
go paliwa gazowego informacje nie-
zb´dne do dokonania czynnoÊci wy-
mienionych w ust. 8.

Art. 11b. 1. W przypadku wystàpienia zdarzeƒ,
w wyniku których zastosowanie dzia-
∏aƒ, o których mowa w art. 11a,
i ograniczeƒ w dostarczaniu i poborze
paliw gazowych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 7,
nie usunie zagro˝enia bezpieczeƒ-
stwa energetycznego w zakresie do-
staw paliw gazowych na okreÊlonym
obszarze kraju oraz bezpieczeƒstwa
osób lub zagro˝enia znacznymi stra-
tami materialnymi:

1) operator systemu przesy∏owego ga-
zowego, w porozumieniu z przed-
si´biorstwami energetycznymi zaj-
mujàcymi si´ obrotem paliwami ga-
zowymi, zawiadamia ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki o wy-
stàpieniu tych zdarzeƒ i ich wp∏ywie
na bezpieczeƒstwo energetyczne,
dzia∏aniach podj´tych w celu likwi-
dacji ich skutków oraz proponowa-
nych Êrodkach, jakie mogà byç za-
stosowane przez Komisj´ Europej-
skà;

2) przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ obrotem paliwami ga-
zowymi informuje odbiorców,
z którymi zawar∏o umowy sprzeda-
˝y paliw gazowych, o wystàpieniu
tych zdarzeƒ i ich wp∏ywie na bez-
pieczeƒstwo energetyczne oraz
dzia∏aniach podj´tych w celu likwi-
dacji ich skutków.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki mo˝e wystàpiç z wnioskiem do
Rady Ministrów o koniecznoÊci:

1) zawiadomienia Przewodniczàcego
Grupy Koordynacyjnej do spraw
Gazu o wystàpieniu zdarzeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, lub

2) wystàpienia do Komisji Europej-
skiej z ˝àdaniem zwo∏ania Grupy
Koordynacyjnej do spraw Gazu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególnoÊci
opis:

1) zdarzeƒ, o których mowa w ust. 1,
oraz wskazanie ich wp∏ywu na bez-
pieczeƒstwo energetyczne w zakre-
sie dostaw paliw gazowych;

2) dzia∏aƒ podj´tych w celu likwidacji
skutków zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 1;

3) proponowanych Êrodków, jakie
mogà byç zastosowane przez Ko-
misj´ Europejskà.”;

7) w art. 15b w ust. 2 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 11—14 w brzmieniu:

„11) podejmowane dzia∏ania i wprowadzone
ograniczenia, o których mowa w art. 9j i 11,
oraz ich wp∏yw na warunki konkurencji na
rynku gazu ziemnego;

12) pojemnoÊç czynnà instalacji magazynowych
gazu ziemnego;

13) zakres umów dostarczania gazu ziemnego
do systemu gazowego w Rzeczypospolitej
Polskiej, zawartych przez przedsi´biorstwa
energetyczne na okres d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç
lat, w szczególnoÊci okres ich obowiàzywa-
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nia, struktur´ sprzeda˝y gazu ziemnego,
z wy∏àczeniem informacji prawnie chronio-
nych;

14) wykaz przepisów zawierajàcych instrumenty
ekonomiczno-finansowe wspierajàce podej-
mowanie nowych inwestycji w zakresie wy-
twarzania, magazynowania, skraplania
i transportu gazu ziemnego.”;

8) po art. 15c dodaje si´ art. 15d w brzmieniu:

„Art. 15d. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmu-
jàce si´ obrotem gazem ziemnym z za-
granicà przekazujà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki, w terminie
do koƒca lutego ka˝dego roku, informa-
cje o dzia∏aniach podj´tych w roku po-
przednim dla zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa w zakresie obrotu tym gazem.”;

9) w art. 23 w ust. 2 po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a
w brzmieniu:

„11a) kontrolowanie realizacji obowiàzków wynika-
jàcych z przepisów rozporzàdzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE
z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie warun-
ków dost´pu do sieci przesy∏owych gazu
ziemnego (Dz. Urz. UE L 289 z 3.11.2005)
oraz:

a) zatwierdzanie informacji podawanych
do wiadomoÊci publicznej przez opera-
torów systemów przesy∏owych gazo-
wych, o których mowa w art. 6 tego roz-
porzàdzenia, oraz wyra˝anie zgody na
ograniczenie zakresu publikacji tych in-
formacji,

b) opiniowanie wniosków operatorów sys-
temów przesy∏owych gazowych o wyko-
rzystanie przez u˝ytkowników sieci prze-
sy∏owych niewykorzystanych zdolnoÊci
przesy∏owych tych sieci, w przypadkach,
o których mowa w art. 5 ust. 4 tego rozpo-
rzàdzenia,

c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania
przez operatorów systemów przesy∏o-
wych gazowych przychodów uzyskiwa-
nych z tytu∏u udost´pniania przez nich
niewykorzystanej a zarezerwowanej zdol-
noÊci sieci przesy∏owych;”;

10) w art. 56:

a) w ust. 1:

— po pkt 1d dodaje si´ pkt 1e w brzmieniu:

„1e) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych
z przepisów rozporzàdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE
z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wa-
runków dost´pu do sieci przesy∏owych
gazu ziemnego;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie stosuje si´ do ograniczeƒ w dostar-
czaniu i poborze paliw i energii, wprowa-
dzonych na podstawie art. 11;”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prezes URE niezw∏ocznie powiadamia Ko-
misj´ Europejskà o zmianach przepisów
w zakresie kar pieni´˝nych i o dzia∏aniach
podejmowanych w przypadku naruszeƒ
przepisów rozporzàdzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków do-
st´pu do sieci w odniesieniu do transgra-
nicznej wymiany energii elektrycznej, a tak-
˝e przepisów rozporzàdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE
z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie warun-
ków dost´pu do sieci przesy∏owych gazu
ziemnego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552) w art. 22
w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „art. 4c,”.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 4. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki powiadomi Komisj´ Europejskà o obowiàzu-
jàcych przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 5. Pierwsze informacje, o których mowa
w art. 15d ustawy wymienionej w art. 1, przedsi´bior-
stwa energetyczne przeka˝à w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
powiadomi Komisj´ Europejskà o obowiàzujàcych
przepisach w zakresie kar przewidzianych w celu za-
pewnienia przestrzegania przepisów rozporzàdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE
z dnia 28 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie warunków dost´-
pu do sieci przesy∏owych gazu ziemnego.

Art. 7. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy tej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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