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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253
oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo bud˝etowe i ustawy — Prawo energe-
tyczne (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 ustro-
jowà 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
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

5) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o zmianie usta-
wy — 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 oce-
ny 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
towarowych (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 funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, o zmianie niektórych ustaw zwiàza-
nych z funkcjonowaniem administracji publicz-
nej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biors-
twa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci hand-
lowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji 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´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu
przez paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkanio-
we (Dz. U. Nr 154, poz. 1802),

13) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa 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
informacji 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) 

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ener-
getyczne (Dz. U. Nr 153, poz. 1504),

18) ustawà z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 203, poz. 1966),

19) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),

20) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie mo-
nitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw cie-
k∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34, poz. 293),

21) ustawà z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
— Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 875),



22) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

23) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),

24) ustawà z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne oraz ustawy — Prawo ochro-
ny Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552),

25) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników central-
nych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258),

26) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych
ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ
i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.
Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267,
poz. 2257)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 16 maja 2006 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 spra-
wach z zakresu przeciwdzia∏ania prak-
tykom monopolistycznym oraz w spra-
wach z zakresu regulacji energetyki”;

3) w art. 47928 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Od decyzji Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów lub delegatur tego Urz´-
du oraz decyzji Prezesa Urz´du
Regulacji Energetyki lub oddzia-
∏ów terenowych tego Urz´du,
zwanych w przepisach niniejsze-
go rozdzia∏u „Prezesem”, mo˝na
wnieÊç do Sàdu Wojewódzkiego
w Warszawie — sàdu antymono-
polowego odwo∏anie w terminie
dwutygodniowym 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
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 za-
kresu regulacji energetyki stro-
nami sà tak˝e Prezes i zaintereso-
wany.”;

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 krop-
k´ 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 gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu
nieruchomoÊci (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 zmiany:

1) w art. 46 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:
„4a) budowy i utrzymania urzàdzeƒ

i instalacji energetycznych s∏u˝à-
cych do wytwarzania paliw i ener-
gii oraz ich przesy∏ania i dystry-
bucji za pomocà sieci,”;
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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´
odpowiednio.”

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, dys-
trybucji oraz obrotu paliwami
i energià.”, 

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zasady udzielania koncesji oraz
szczególne rodzaje dzia∏alnoÊci
niewymagajàce uzyskania konce-
sji, o których mowa w ust. 1
pkt 17, okreÊlajà przepisy prawa
energetycznego.”

Art. 62. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. —
Prawo 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 wyrazach „Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji” dodaje si´ wyrazy
„Urz´du Regulacji 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
urzàdzenia mogàce stanowiç element
sieci i sà ich w∏aÊcicielami bàdê u˝yt-
kownikami, mogà, w terminie dwóch

lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
przekazaç odp∏atnie, na warunkach
uzgodnionych przez strony, te instala-
cje lub urzàdzenia przedsi´biorstwu
energetycznemu, które uzyska konce-
sj´ na dystrybucj´ paliw i energii.

2. Przekazywane instalacje i urzàdzenia,
o których mowa w ust. 1, powinny od-
powiadaç warunkom technicznym
okreÊlonym w przepisach. Koszty do-
prowadzenia tych instalacji i urzàdzeƒ
do stanu spe∏niajàcego wymagane
warunki pokrywa 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
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 okre-
Êlonych 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 za-
strze˝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 po-
szczególnych 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
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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 któ-
rej mowa w odnoÊniku a.



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 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) pozostajà
w mocy do czasu zastàpienia ich
przepisami wydanymi na podstawie
niniejszej ustawy, o ile nie sà sprzecz-
ne z jej przepisami, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres szeÊciu miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo bud˝etowe i ustawy — Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 158, poz. 1042), który sta-
nowi:

„Art. 3.d) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia 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
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 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∏oszenia, 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 stycz-
nia 2000 r.”;

5) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
który 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∏oszenia,

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 obecne-
go i przysz∏ego zapotrzebowania na pali-
wa gazowe lub energi´ elektrycznà do wy-
mogów 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 ˝y-
cie 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
obrotu gazem ziemnym z zagranicà.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogà na dotych-
czasowych zasadach prowadziç obrót
gazem 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
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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).



gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicà, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ do dnia prawomocnego rozstrzyg-
ni´cia w sprawie.

3. W sprawach o udzielenie koncesji na
obrót paliwami gazowymi wszcz´tych,
a niezakoƒczonych do dnia 31 grudnia
2000 r., stosuje si´ przepisy ustawy wy-
mienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym 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 pod-
stawie upowa˝nieƒ, w brzmieniu nada-
nym niniejszà 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 wejÊ-
cia w ˝ycie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie upowa˝nieƒ,
w brzmieniu 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 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

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

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 Preze-
sa 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 za-
chowujà moc do czasu zastàpienia ich
statutami nadanymi na podstawie prze-
pisów zmienionych niniejszà ustawà.”

Art. 48. „2. Kadencja Rady Konsultacyjnej przy
Prezesie Urz´du Regulacji Energety-
ki, dzia∏ajàcej na podstawie ustawy
zmienianej w art. 24, up∏ywa z dniem
wejÊcia 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., zachowu-
jà 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.,

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 ˝ycie 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 dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko-
wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw
zwiàzanych z funkcjonowaniem administracji pu-
blicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjali-
zacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jakoÊci han-
dlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie
i modernizacji 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´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
wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.”;

13) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„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.”;
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14) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„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 jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem 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 kwa-
lifikacji, 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
oznaczony.

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 prze-
pisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, a niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà stosuje si´ prze-
pisy 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 nada-
nym niniejszà ustawà, stosuje si´
w zakresie dotyczàcym us∏ug przesy-
∏owych polegajàcych na przesy∏aniu
paliw gazowych, które sà wydobywa-
ne, albo energii elektrycznej lub cie-
p∏a, które sà wytwarzane wy∏àcznie
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

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 stycz-
nia 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
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), który stano-
wi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepi-
sy art. 1 pkt 50, w cz´Êci dotyczàcej obo-
wiàzku przeprowadzania kontroli, wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

18) art. 76 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 102 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
które stanowià:

Art. 76. „1. W roku 2004 cz´Êç równowa˝àcà sub-
wencji ogólnej, o której mowa
w art. 21 ust. 1, otrzymujà gminy,
w których dochody przeliczeniowe sà
ni˝sze od dochodów bazowych, z za-
strze˝eniem art. 83 ust. 2. 

2. Przez dochody bazowe gminy rozumie
si´, z zastrze˝eniem ust. 3, wykazane
w sprawozdaniach i wnioskach sporzà-
dzonych za 2002 r. na podstawie od-
r´bnych przepisów oraz w informa-
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cjach sporzàdzonych za 2002 r. przez
w∏aÊciwych dysponentów, ∏àczne do-
chody z tytu∏u: 

1) dotacji przeznaczonych na finanso-
wanie, realizowanych przez gminy
w 2002 r. zadaƒ bie˝àcych, o których
mowa w art. 18 ust. 3 i 3a ustawy
wymienionej w art. 61 oraz w art. 10
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 69
— w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
a których sposób finansowania
uleg∏ zmianie z tym dniem;”

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z tym ˝e art. 33 ust. 1
pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 55, art. 69
pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99 i art. 100
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

19) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który sta-
nowi:

„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 mar-
ca 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1—26,
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz
art. 124—126 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.”;

20) art. 33 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw ciek-
∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34, poz. 293),
który stanowi:

„Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

21) art. 3—5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 875),
które stanowià:

„Art. 3. 1. W terminie do dnia 1 marca 2005 r. mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
og∏osi pierwszy raport, o którym mowa
w art. 9f ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1. 

2. W terminie do dnia 27 paêdziernika
2005 r. minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki og∏osi pierwszy raport, o któ-
rym mowa w art. 9f ust. 4 ustawy zmie-
nianej w art. 1.

Art. 4. Je˝eli podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w odnawialnych êró-
d∏ach energii, która na podstawie przepi-
sów dotychczasowych nie wymaga∏a uzy-
skania koncesji, z∏o˝à w terminie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wnio-
sek o udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej w odnawialnych êró-
d∏ach energii, mogà wykonywaç takà dzia-
∏alnoÊç na dotychczasowych zasadach do

czasu ostatecznego rozstrzygni´cia spra-
wy przez Prezesa Urz´du Regulacji Ener-
getyki.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 1, 2 i 11 oraz
art. 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

22) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.; 

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

23) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), który sta-
nowi:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem: 

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.; 

2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”; 

24) art. 3—24 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552),
które stanowià:

„Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2010 r. op∏at´ za przy-
∏àczenie, o której mowa w art. 7 ust. 8
ustawy wymienionej w art. 1, w odniesie-
niu do przy∏àczenia do sieci elektroenerge-
tycznej odnawialnych êróde∏ energii o mo-
cy elektrycznej wy˝szej ni˝ 5 MW, pobiera
si´ w wysokoÊci jednej drugiej obliczonej
op∏aty.

Art. 4. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki, w odniesieniu
do paliw gazowych i energii elektrycznej,
powiadomi Komisj´ Europejskà o podj´-
tych dzia∏aniach w celu realizacji obowiàz-
ków w zakresie ochrony interesów odbior-
ców i ochrony Êrodowiska oraz ich mo˝li-
wym wp∏ywie na konkurencj´ krajowà
i mi´dzynarodowà, a tak˝e o podj´tych
dzia∏aniach w celu realizacji us∏ug trans-
portu gazu ziemnego przy u˝yciu gazocià-
gów kopalnianych.

Dziennik Ustaw Nr 89 — 4181 — Poz. 625



Art. 5. 1. Pierwsze og∏oszenie sprawozdania,
o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1, nastàpi w termi-
nie 5 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy. 

2. Pierwsze przekazanie Komisji Europej-
skiej sprawozdania, o którym mowa
w art. 15b ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, nastàpi w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Prezes URE powiadomi
Komisj´ Europejskà o obowiàzujàcych
przepisach w zakresie kar i dzia∏aniach
podj´tych dla zapewnienia przestrzegania
przepisów rozporzàdzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków
dost´pu do sieci w odniesieniu do trans-
granicznej wymiany energii elektrycznej.

Art. 7. Do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE
operatorów, o których mowa w art. 9h ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r., przedsi´-
biorstwa energetyczne wykonujàce przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy za-
dania operatorów systemów stajà si´ ope-
ratorami systemów w takim zakresie, w ja-
kim pe∏ni∏y funkcje tych operatorów.

Art. 8. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy operatorzy
systemów przesy∏owych przed∏o˝à Pre-
zesowi URE do zatwierdzenia cz´Êci in-
strukcji, o których mowa w art. 9g ust. 7
ustawy wymienionej w art. 1. 

2. Do czasu zatwierdzenia przez Prezesa
URE cz´Êci instrukcji, o których mowa
w art. 9g ust. 7 i 9 ustawy wymienionej
w art. 1, operatorzy systemów przesy∏o-
wych i dystrybucyjnych prowadzà ruch
i eksploatacj´ sieci na zasadach obowià-
zujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 9. 1. Do czasu: 

1) wyodr´bnienia z przedsi´biorstwa
zintegrowanego pionowo zajmujàce-
go si´ dystrybucjà i obrotem paliwa-
mi gazowymi lub energià elektrycznà
operatora systemu dystrybucyjnego
lub operatora systemu po∏àczonego
jako podmiotu niezale˝nego pod
wzgl´dem formy prawnej albo 

2) wy∏onienia, w drodze przetargu, lub
wyznaczenia przez Prezesa URE
sprzedawcy z urz´du, na zasadach
okreÊlonych w art. 9i ustawy wymie-
nionej w art. 1 — dla obszaru dzia∏a-
nia operatora systemu dystrybucyj-
nego wymienionego w art. 9d ust. 7
ustawy wymienionej w art. 1, b´dà-
cego przedsi´biorstwem zintegrowa-

nym pionowo i zajmujàcym si´ dys-
trybucjà i obrotem paliwami gazowy-
mi lub energià elektrycznà 

— przedsi´biorstwo zintegrowane pio-
nowo, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest
obowiàzane do zawarcia umowy sprze-
da˝y paliw gazowych lub energii elek-
trycznej z odbiorcami tych paliw lub
energii, przy∏àczonymi do sieci tego
przedsi´biorstwa na zasadzie równo-
prawnego traktowania. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, sà za-
wierane, je˝eli istniejà techniczne i eko-
nomiczne warunki dostarczania przez
przedsi´biorstwo zintegrowane piono-
wo wymienione w ust. 1 paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej, a ˝àdajà-
cy zawarcia umowy sprzeda˝y paliw ga-
zowych lub energii elektrycznej spe∏nia
warunki odbioru tych paliw lub energii. 

3. W przypadku gdy przedsi´biorstwo
energetyczne wymienione w ust. 1 od-
mówi zawarcia umowy sprzeda˝y paliw
gazowych lub energii elektrycznej, jest
obowiàzane niezw∏ocznie pisemnie po-
wiadomiç o odmowie jej zawarcia Pre-
zesa URE i podmiot wyst´pujàcy o za-
warcie tej umowy, podajàc uzasadnie-
nie odmowy.

Art. 10. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne spe∏-
niajàce ∏àcznie nast´pujàce warunki: 
1) wyodr´bnione z przedsi´biorstwa

zintegrowanego pionowo w celu za-
pewnienia operatorowi systemu
dystrybucyjnego niezale˝noÊci pod
wzgl´dem formy prawnej w rozu-
mieniu art. 9d ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1, 

2) posiadajàce koncesj´ na obrót pali-
wami gazowymi lub energià elek-
trycznà, 

3) zajmujàce si´ sprzeda˝à paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej od-
biorcom tych paliw lub energii,
przy∏àczonym do sieci operatora,
o którym mowa w pkt 1 

— jest obowiàzane, do dnia 30 czerw-
ca 2007 r., Êwiadczyç us∏ug´ komplek-
sowà odbiorcom niekorzystajàcym
z prawa wyboru sprzedawcy, przy∏à-
czonym do sieci operatora systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa
w pkt 1. 

2. Przedsi´biorstwo energetyczne, o któ-
rym mowa w ust. 1, w okresie od dnia
1 lipca 2007 r. do czasu wyznacze-
nia przez Prezesa URE lub wy∏onie-
nia w drodze przetargu sprzedawcy
z urz´du, na zasadach okreÊlonych
w art. 9i ustawy wymienionej w art. 1,
wykonuje zadania sprzedawcy z urz´du
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dla odbiorców przy∏àczonych do sieci
operatora systemu dystrybucyjnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 11. Do czasu wy∏onienia, w drodze przetar-
gu, lub wyznaczenia przez Prezesa URE
sprzedawcy z urz´du, na zasadach okre-
Êlonych w art. 9i ustawy wymienionej
w art. 1, obowiàzek, o którym mowa
w art. 9a ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, wykonujà przedsi´biorstwa
energetyczne obowiàzane na podstawie
art. 9 do zawarcia umowy sprzeda˝y
z odbiorcami energii elektrycznej albo
na podstawie art. 10 do Êwiadczenia
us∏ugi kompleksowej odbiorcom energii
elektrycznej; obowiàzek zakupu energii
elektrycznej z odnawialnych êróde∏ ener-
gii dotyczy êróde∏ przy∏àczonych do sie-
ci, do której sà przy∏àczeni odbiorcy
energii elektrycznej, z którymi przedsi´-
biorstwo energetyczne ma obowiàzek
zawrzeç umow´ sprzeda˝y albo którym
ma obowiàzek Êwiadczyç us∏ug´ kom-
pleksowà.

Art. 12. 1. Do Êwiadectw pochodzenia potwier-
dzajàcych wytworzenie energii elek-
trycznej w odnawialnych êród∏ach
energii od dnia 1 stycznia 2005 r. i wy-
danych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
tej ustawy. 

2. Przedsi´biorstwa energetyczne, któ-
rym przekazano Êwiadectwa pocho-
dzenia, o których mowa w ust. 1, na
podstawie art. 9e ust. 6 ustawy wymie-
nionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzu-
jàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, sà obowiàzane poin-
formowaç Prezesa URE o posiadanych
Êwiadectwach, w terminie do dnia
15 paêdziernika 2005 r. 

3. Prezes URE przeka˝e podmiotowi pro-
wadzàcemu rejestr Êwiadectw pocho-
dzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 9
ustawy wymienionej w art. 1, w termi-
nie do dnia 30 paêdziernika 2005 r.: 

1) informacje o wydanych Êwiadec-
twach pochodzenia, o których mo-
wa w ust. 1; 

2) nazwy i adresy przedsi´biorstw
energetycznych, którym przekazano
Êwiadectwa pochodzenia, o których
mowa w ust. 1, na podstawie
art. 9e ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy; 

3) informacje o Êwiadectwach pocho-
dzenia przekazanych przedsi´bior-
stwom, o których mowa w pkt 2.

Art. 13. Prezes URE og∏osi Êrednie ceny, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18
lit. a i b ustawy wymienionej w art. 1, za
rok 2004, w terminie 30 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 14. Przepis art. 9a ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 1 stosuje si´ od dnia 1 stycznia
2007 r.

Art. 15. 1. Dotychczasowe za∏o˝enia polityki
energetycznej paƒstwa, o których mo-
wa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, stajà si´ politykà
energetycznà paƒstwa, o której mowa
w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

2. Do dnia 30 wrzeÊnia 2007 r. minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki przed-
∏o˝y Radzie Ministrów projekt polityki
energetycznej paƒstwa, o której mowa
w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 16. Âwiadectwa kwalifikacyjne, o których
mowa w art. 54 ustawy wymienionej
w art. 1, wydane bezterminowo na pod-
stawie dotychczasowych przepisów za-
chowujà moc przez okres 5 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 17. Koncesje wydane na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie przesy-
∏ania i dystrybucji paliw lub energii stajà
si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy koncesjami na przesy∏anie lub
dystrybucj´, stosownie do zakresu pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez przedsi´biorstwa energetyczne zaj-
mujàce si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà
paliw lub energii.

Art. 18. Taryfy zatwierdzone i taryfy obowiàzujà-
ce przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy zachowujà wa˝noÊç przez okres,
na który zosta∏y zatwierdzone.

Art. 19. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy.

Art. 20. Przepisy art. 47 ust. 2a—2b ustawy wy-
mienionej w art. 1, stosuje si´ do taryf
opracowanych zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 46 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 21. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy na podstawie upowa˝nieƒ zmienio-
nych tà ustawà zachowujà moc do cza-
su wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie
upowa˝nieƒ, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.
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Art. 22. Przepisy: 

1) art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1,
art. 4e ust. 1 i art. 4j ustawy wymienio-
nej w art. 1, w zakresie dotyczàcym od-
biorców paliw gazowych lub energii
elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, 

2) art. 9d ustawy wymienionej w art. 1,
w zakresie dotyczàcym obowiàzku
uzyskania niezale˝noÊci, pod wzgl´-
dem formy prawnej, operatorów sys-
temów dystrybucyjnych 

— stosuje si´ od dnia 1 lipca 2007 r.

Art. 23. Przepisy art. 9 ust. 5 i 6 ustawy wymie-
nionej w art. 1 stosuje si´ do dnia
31 grudnia 2010 r.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem: 

1) art. 9a, art. 9e i art. 56 ust. 1 pkt 1a,
ust. 2a i 2b ustawy wymienionej
w art. 1 oraz art. 2, art. 11, art. 12
i art. 14, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2005 r.; 

2) art. 9i ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2007 r.”;

25) art. 47 i 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przepro-
wadzaniu konkursów na stanowiska kierowników
centralnych urz´dów administracji rzàdowej, pre-
zesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258), które stano-
wià:

„Art. 47. 1. Konkursy, o których mowa w usta-
wach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admi-

nistracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´p-
ców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obo-
wiàzki do czasu powo∏ania na te stano-
wiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu. 

3. Powo∏anie Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego, G∏ównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, Prezesa Urz´-
du Regulacji Energetyki, Przewodniczà-
cego Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d, Przewodniczàcego Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Eme-
rytalnych, Prezesa G∏ównego Urz´du
Miar, Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych na za-
sadach okreÊlonych w niniejszej usta-
wie nastàpi po zakoƒczeniu kadencji,
na którà zostali powo∏ani.

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.”;

26) art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w po-
dziale zadaƒ i kompetencji administracji tereno-
wej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604
i Nr 267, poz. 2257), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42,
art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia; 

1a) art. 17 pkt 2, art. 22, art. 24, art. 29
i art. 31, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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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 gospo-
darki paliwami i energià.

2.2) Celem ustawy jest tworzenie warunków do
zrównowa˝onego rozwoju kraju, zapewnienia bez-
pieczeƒstwa energetycznego, oszcz´dnego i racjo-
nalnego u˝ytkowania paliw i energii, rozwoju konku-
rencji, przeciwdzia∏ania negatywnym skutkom natu-
ralnych monopoli, uwzgl´dniania wymogów ochro-
ny Êrodowiska, zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów
mi´dzynarodowych oraz równowa˝enia interesów
przedsi´biorstw energetycznych i odbiorców paliw
i energii.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1)3) wydobywania kopalin ze z∏ó˝ oraz bezzbiorniko-
wego magazynowania paliw w zakresie uregulo-
wanym ustawà z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947);

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie
uregulowanym ustawà z dnia 10 kwietnia 1986 r.
— Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z póên.
zm.4))5).

Art. 2. (uchylony)6).

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

1) energia — energi´ przetworzonà w dowolnej po-
staci;

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

3) paliwa — paliwa sta∏e, ciek∏e i gazowe b´dàce noÊ-
nikami energii chemicznej;

3a)7) paliwa gazowe — gaz ziemny wysokometano-
wy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny
oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego,
dostarczane za pomocà sieci gazowej, niezale˝nie
od ich przeznaczenia;

4)8) przesy∏anie — transport:

a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sie-
ciami przesy∏owymi w celu ich dostarczania do
sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom koƒco-
wym przy∏àczonym do sieci przesy∏owych,
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16 maja 2006 r. (poz. 625)

USTAWA

z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 20 pkt 1

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 96, poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:
1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 paêdziernika 1990 r.

w sprawie przesy∏u energii elektrycznej przez sieci
przesy∏owe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990,
z póên. zm.),

2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w spra-
wie przesy∏u gazu ziemnego poprzez sieci (Dz. Urz. WE
L 147 z 12.06.1991, z póên. zm.),

3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczà-
cej wspólnych zasad dla rynku wewn´trznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997),

4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczà-
cej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku we-
wn´trznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204
z 21.07.1998, z póên. zm.),

5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewn´trz-
nym energii elektrycznej wytwarzanej ze êróde∏ odna-
wialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo energe-
tyczne oraz ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 552), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 3 maja
2005 r.

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. 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.

5) Obecnie: ustawà z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r.
Nr 52, poz. 378), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.

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

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

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



b) paliw ciek∏ych siecià rurociàgów,

c) ciep∏a siecià ciep∏owniczà do odbiorców przy∏à-
czonych do tej sieci

— z wy∏àczeniem sprzeda˝y tych paliw lub ener-
gii;

5)8) dystrybucja:

a) transport paliw gazowych oraz energii elek-
trycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich
dostarczania odbiorcom,

b) rozdzia∏ paliw ciek∏ych do odbiorców przy∏àczo-
nych do sieci rurociàgów,

c) rozdzia∏ ciep∏a do odbiorców przy∏àczonych do
sieci ciep∏owniczej

— z wy∏àczeniem sprzeda˝y tych paliw lub energii;

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

6a)9) sprzeda˝ — bezpoÊrednià sprzeda˝ paliw lub
energii przez podmiot zajmujàcy si´ ich wytwarza-
niem lub odsprzeda˝ tych paliw lub energii przez
podmiot zajmujàcy si´ ich obrotem;

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

8) 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;

10a)10) instalacja magazynowa — instalacj´ u˝ywanà
do magazynowania paliw gazowych, w tym bez-
zbiornikowy magazyn gazu ziemnego, b´dàcà
w∏asnoÊcià przedsi´biorstwa energetycznego lub
eksploatowanà przez to przedsi´biorstwo, w∏àcz-
nie z cz´Êcià instalacji skroplonego gazu ziemnego
u˝ywanà do jego magazynowania, z wy∏àczeniem
tej cz´Êci instalacji, która jest wykorzystywana do
dzia∏alnoÊci produkcyjnej, oraz instalacji s∏u˝àcej
wy∏àcznie do realizacji zadaƒ operatorów systemu
przesy∏owego gazowego;

10b)10) instalacja skroplonego gazu ziemnego — ter-
minal przeznaczony do:

a) skraplania gazu ziemnego lub 

b) sprowadzania, wy∏adunku i regazyfikacji skrop-
lonego gazu ziemnego wraz z instalacjami po-
mocniczymi i zbiornikami magazynowymi wy-
korzystywanymi w procesie regazyfikacji i do-
starczania gazu ziemnego do systemu przesy-
∏owego

— z wy∏àczeniem cz´Êci terminalu s∏u˝àcej do ma-
gazynowania;

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

11a)12) sieç przesy∏owa — sieç gazowà wysokich ciÊ-
nieƒ, z wy∏àczeniem gazociàgów kopalnianych
i bezpoÊrednich, albo sieç elektroenergetycznà
najwy˝szych lub wysokich napi´ç, za której ruch
sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesy∏owego;

11b)12) sieç dystrybucyjna — sieç gazowà wysokich,
Êrednich i niskich ciÊnieƒ, z wy∏àczeniem gazocià-
gów kopalnianych i bezpoÊrednich, albo sieç elek-
troenergetycznà wysokich, Êrednich i niskich na-
pi´ç, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny
operator systemu dystrybucyjnego;

11c)12) sieç gazociàgów kopalnianych (z∏o˝owych, ko-
lektorowych i ekspedycyjnych) — gazociàg lub
sieç gazociàgów wykorzystywane do transportu
gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do za-
k∏adu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo
wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do
koƒcowego prze∏adunkowego terminalu przy-
brze˝nego; 

11d)12) gazociàg mi´dzysystemowy — gazociàg prze-
sy∏owy przebiegajàcy przez granic´ paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, wy∏àcznie w celu po∏àczenia
krajowych systemów przesy∏owych tych paƒstw;

11e)12) gazociàg bezpoÊredni — gazociàg, który zosta∏
zbudowany w celu bezpoÊredniego dostarczania
paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pomini´-
ciem systemu gazowego;

11f)12) linia bezpoÊrednia — lini´ elektroenergetycznà
∏àczàcà wydzielonà jednostk´ wytwarzania energii
elektrycznej bezpoÊrednio z odbiorcà lub lini´
elektroenergetycznà ∏àczàcà jednostk´ wytwarza-
nia energii elektrycznej przedsi´biorstwa energe-
tycznego z instalacjami nale˝àcymi do tego przed-
si´biorstwa albo instalacjami nale˝àcymi do
przedsi´biorstw od niego zale˝nych;

11g)12) koordynowana sieç 110 kV — cz´Êç sieci dys-
trybucyjnej 110 kV, w której przep∏ywy energii
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9) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
10) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa
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elektrycznej zale˝à tak˝e od warunków pracy sieci
przesy∏owej;

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

12a)13) przedsi´biorstwo zintegrowane pionowo —
przedsi´biorstwo energetyczne lub grup´ przed-
si´biorstw, których wzajemne relacje sà okreÊlone
w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004),
zajmujàce si´:

a) w odniesieniu do paliw gazowych:
— przesy∏aniem lub
— dystrybucjà, lub
— magazynowaniem, lub
— skraplaniem 

— oraz wytwarzaniem lub sprzeda˝à tych paliw,
albo 

b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
— przesy∏aniem lub 
— dystrybucjà 

— oraz wytwarzaniem lub sprzeda˝à tej energii;

12b)13) u˝ytkownik systemu — podmiot dostarczajàcy
paliwa gazowe do systemu gazowego lub zaopa-
trywany z tego systemu albo podmiot dostarczajà-
cy energi´ elektrycznà do systemu elektroenerge-
tycznego lub zaopatrywany z tego systemu;

13) odbiorca — ka˝dego, kto otrzymuje lub pobiera
paliwa lub energi´ na podstawie umowy z przed-
si´biorstwem energetycznym;

13a)14) odbiorca koƒcowy — odbiorc´ dokonujàcego
zakupu paliw lub energii na w∏asny u˝ytek;

13b)14) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym — odbiorc´ koƒ-
cowego dokonujàcego zakupu paliw gazowych lub
energii elektrycznej wy∏àcznie w celu ich zu˝ycia
w gospodarstwie domowym;

14) 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 póên. zm.15));

15) regulacja — stosowanie okreÊlonych ustawà Êrod-
ków prawnych, w∏àcznie z koncesjonowaniem,
s∏u˝àcych do zapewnienia bezpieczeƒstwa ener-

getycznego, prawid∏owej gospodarki paliwami
i energià oraz ochrony interesów odbiorców;

16) bezpieczeƒstwo energetyczne — stan gospodarki
umo˝liwiajàcy pokrycie bie˝àcego i perspekty-
wicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa
i energi´ w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu wymagaƒ ochrony
Êrodowiska;

17) 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)16) nielegalne pobieranie paliw lub energii — po-
bieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy,
z ca∏kowitym albo cz´Êciowym pomini´ciem uk∏a-
du pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez inge-
rencj´ w ten uk∏ad majàcà wp∏yw na zafa∏szowa-
nie pomiarów dokonywanych przez uk∏ad pomia-
rowo-rozliczeniowy;

19) ruch sieciowy — sterowanie pracà sieci;

20) odnawialne êród∏o energii — êród∏o wykorzystujà-
ce w procesie przetwarzania energi´ wiatru, pro-
mieniowania s∏onecznego, geotermalnà, fal, prà-
dów i p∏ywów morskich, spadku rzek oraz energi´
pozyskiwanà z biomasy, biogazu wysypiskowego,
a tak˝e biogazu powsta∏ego w procesach odpro-
wadzania lub oczyszczania Êcieków albo rozk∏adu
sk∏adowanych szczàtek roÊlinnych i zwierz´cych;

21) 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
odbiorców; koszty uzasadnione nie sà kosztami
uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
podatkowych;

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

23) system gazowy albo elektroenergetyczny — sieci
gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przy-
∏àczone do nich urzàdzenia i instalacje, wspó∏pra-
cujàce z siecià;

23a)17) bilansowanie systemu — dzia∏alnoÊç gospo-
darczà wykonywanà przez operatora systemu
przesy∏owego lub dystrybucyjnego w ramach
Êwiadczonych us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji,
polegajàcà na równowa˝eniu zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energi´ elektrycznà z dostawa-
mi tych paliw lub energii;
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13) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
14) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. h ustawy, o której mowa
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15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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17) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. j ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.



23b)17) zarzàdzanie ograniczeniami systemowymi —
dzia∏alnoÊç gospodarczà wykonywanà przez ope-
ratora systemu przesy∏owego lub dystrybucyjne-
go w ramach Êwiadczonych us∏ug przesy∏ania lub
dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania systemu gazowego albo systemu
elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 9
ust. 1—4, wymaganych parametrów technicznych
paliw gazowych lub energii elektrycznej w przy-
padku wystàpienia ograniczeƒ technicznych
w przepustowoÊci tych systemów;

24)18) operator systemu przesy∏owego — przedsi´-
biorstwo energetyczne zajmujàce si´ przesy∏a-
niem paliw gazowych lub energii elektrycznej, od-
powiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesy-
∏owym gazowym albo systemie przesy∏owym
elektroenergetycznym, bie˝àce i d∏ugookresowe
bezpieczeƒstwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacj´, konserwacj´, remonty oraz niezb´d-
nà rozbudow´ sieci przesy∏owej, w tym po∏àczeƒ
z innymi systemami gazowymi albo innymi syste-
mami elektroenergetycznymi;

25)18) operator systemu dystrybucyjnego — przedsi´-
biorstwo energetyczne zajmujàce si´ dystrybucjà
paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowie-
dzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyj-
nym gazowym albo systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, bie˝àce i d∏ugookresowe
bezpieczeƒstwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacj´, konserwacj´, remonty oraz niezb´d-
nà rozbudow´ sieci dystrybucyjnej, w tym po∏à-
czeƒ z innymi systemami gazowymi albo innymi
systemami elektroenergetycznymi; 

26)18) operator systemu magazynowania — przedsi´-
biorstwo energetyczne zajmujàce si´ magazyno-
waniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eks-
ploatacj´ instalacji magazynowej;

27)18) operator systemu skraplania gazu ziemnego —
przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wy-
∏adunkiem lub regazyfikacjà skroplonego gazu
ziemnego, odpowiedzialne za eksploatacj´ instala-
cji tego gazu;

28)19) operator systemu po∏àczonego — przedsi´bior-
stwo energetyczne zarzàdzajàce systemami po∏à-
czonymi gazowymi albo systemami po∏àczonymi
elektroenergetycznymi, w tym systemem przesy-
∏owym i dystrybucyjnym, albo systemem przesy-
∏owym, dystrybucyjnym, magazynowania lub
skraplania gazu ziemnego;

29)19) sprzedawca z urz´du — przedsi´biorstwo ener-
getyczne posiadajàce koncesj´ na obrót paliwami
gazowymi lub energià elektrycznà, Êwiadczàce
us∏ugi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych

lub energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, niekorzystajàcym z prawa wyboru sprze-
dawcy;

30)19) us∏uga kompleksowa — us∏ug´ Êwiadczonà na
podstawie umowy zawierajàcej postanowienia
umowy sprzeda˝y i umowy o Êwiadczenie us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji paliw gazowych lub
energii albo umowy sprzeda˝y, umowy o Êwiad-
czenie us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji paliw ga-
zowych i umowy o Êwiadczenie us∏ugi magazyno-
wania paliw gazowych;

31)19) normalny uk∏ad pracy sieci — uk∏ad pracy sieci
i przy∏àczonych êróde∏ wytwórczych, zapewniajàcy
najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomicz-
ne transportu energii elektrycznej oraz spe∏nienie
kryteriów niezawodnoÊci pracy sieci i jakoÊci ener-
gii elektrycznej dostarczanej u˝ytkownikom sieci;

32)19) subsydiowanie skroÊne — pokrywanie kosztów
jednego rodzaju wykonywanej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej lub kosztów dotyczàcych jednej grupy od-
biorców przychodami pochodzàcymi z innego ro-
dzaju wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
od innej grupy odbiorców.

Art. 4.20) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw lub ener-
gii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skro-
plonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego
lub regazyfikacjà skroplonego gazu ziemnego jest
obowiàzane utrzymywaç zdolnoÊç urzàdzeƒ, instalacji
i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub ener-
gi´ w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy zachowaniu
obowiàzujàcych wymagaƒ jakoÊciowych.

2.21) Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii jest obowiàzane zapewniaç wszystkim odbior-
com oraz przedsi´biorstwom zajmujàcym si´ sprzeda-
˝à paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego trak-
towania, Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybu-
cji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakre-
sie okreÊlonych w ustawie; Êwiadczenie us∏ug przesy-
∏ania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa si´
na podstawie umowy o Êwiadczenie tych us∏ug.

Art. 4a. (uchylony)22).

Art. 4b. (uchylony)22).

Art. 4c.23) Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujà-
ce si´ magazynowaniem paliw gazowych jest obowià-
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ców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospo-
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stosownie do art. 22 pkt 1 tej ustawy.



zane zapewniaç odbiorcom oraz przedsi´biorstwom
zajmujàcym si´ sprzeda˝à paliw gazowych, na zasa-
dzie równoprawnego traktowania, Êwiadczenie us∏ug
magazynowania paliw gazowych w instalacjach maga-
zynowych, w tym z wykorzystaniem pojemnoÊci ma-
gazynowych gazociàgów, z wy∏àczeniem tej cz´Êci po-
jemnoÊci gazociàgów, która jest przeznaczona do reali-
zacji zadaƒ operatorów systemu przesy∏owego; Êwiad-
czenie us∏ug magazynowania paliw gazowych odbywa
si´ na podstawie umowy o Êwiadczenie tych us∏ug. 

Art. 4d.24) 1.21) Przedsi´biorstwo zajmujàce si´
transportem wydobytego gazu ziemnego jest obowià-
zane, przestrzegajàc zasad bezpieczeƒstwa, warunków
eksploatacji pod∏àczonych z∏ó˝, realizacji zawartych
umów w zakresie sprzeda˝y wydobywanych kopalin
oraz uwzgl´dniajàc dost´pnà albo mo˝liwà do uzyska-
nia przepustowoÊç sieci gazociàgów kopalnianych
i wymogi ochrony Êrodowiska, zapewniaç odbiorcom
oraz przedsi´biorstwom zajmujàcym si´ sprzeda˝à pa-
liw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowa-
nia, Êwiadczenie us∏ug transportu gazu ziemnego sie-
cià gazociàgów kopalnianych do miejsca ich dostar-
czania wybranego przez odbiorc´ lub przez przedsi´-
biorstwo zajmujàce si´ sprzeda˝à paliw gazowych;
Êwiadczenie us∏ug transportu gazu ziemnego odbywa
si´ na podstawie umowy o Êwiadczenie tych us∏ug.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do tych cz´Êci
sieci gazociàgów kopalnianych i instalacji, które sà
u˝ywane do lokalnej dzia∏alnoÊci wydobywczej na ob-
szarze z∏o˝a, gdzie jest wydobywany gaz ziemny.

3. Przedsi´biorstwo zajmujàce si´ transportem
wydobytego gazu ziemnego mo˝e odmówiç Êwiad-
czenia us∏ug, o których mowa w ust. 1, je˝eli: 

1) wyst´pujà niezgodnoÊci:

a) parametrów technicznych sieci gazociàgów ko-
palnianych z parametrami technicznymi sieci
lub instalacji, które mia∏yby byç pod∏àczone do
sieci gazociàgów kopalnianych, lub

b) parametrów jakoÊciowych transportowanego
gazu ziemnego z parametrami jakoÊciowymi
gazu ziemnego majàcego byç przedmiotem
us∏ugi transportu gazu ziemnego

— których usuni´cie nie jest technicznie lub eko-
nomicznie uzasadnione, albo

2) Êwiadczenie us∏ug transportu gazu ziemnego:

a) mog∏oby spowodowaç obni˝enie obecnego lub
planowanego wydobycia gazu ziemnego lub
ropy naftowej, dla potrzeb których wybudowa-
no te gazociàgi kopalniane, lub

b) uniemo˝liwia∏oby zaspokojenie uzasadnionych
potrzeb w∏aÊciciela lub u˝ytkownika sieci gazocià-
gów kopalnianych lub przedsi´biorstwa zajmujà-
cego si´ transportem wydobytego gazu ziemne-
go w zakresie jego transportu lub uzdatniania.

Art. 4e.24) 1.21) Przedsi´biorstwo energetyczne
zajmujàce si´ skraplaniem gazu ziemnego lub regazy-
fikacjà skroplonego gazu ziemnego przy u˝yciu insta-
lacji skroplonego gazu ziemnego jest obowiàzane, je-
˝eli jest to konieczne ze wzgl´dów technicznych lub
ekonomicznych, zapewniaç odbiorcom oraz przedsi´-
biorstwom zajmujàcym si´ sprzeda˝à paliw gazo-
wych, na zasadzie równoprawnego traktowania,
Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na skraplaniu gazu
ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemne-
go; Êwiadczenie tych us∏ug odbywa si´ na podstawie
umowy o Êwiadczenie us∏ug skraplania gazu ziemne-
go. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do terminali skro-
plonego gazu ziemnego przeznaczonych do magazy-
nowania tego gazu. 

Art. 4f.24) 1. Âwiadczenie us∏ug, o których mowa
w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust. 1,
nie mo˝e obni˝aç niezawodnoÊci dostarczania i jako-
Êci paliw gazowych lub energii poni˝ej poziomu okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach oraz powodowaç
niekorzystnej zmiany cen lub stawek op∏at za dostar-
czane paliwa gazowe lub energi´ i zakresu ich dostar-
czania odbiorcom przy∏àczonym do sieci, a tak˝e unie-
mo˝liwiaç wywiàzywanie si´ przez przedsi´biorstwa
energetyczne z obowiàzków w zakresie ochrony inte-
resów odbiorców i ochrony Êrodowiska. 

2. Przepisów art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz
art. 4e ust. 1 nie stosuje si´ do Êwiadczenia us∏ug prze-
sy∏ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii,
magazynowania tych paliw i skraplania gazu ziemne-
go odbiorcom, je˝eli te paliwa lub energia by∏yby do-
starczane z systemu gazowego lub systemu elektro-
energetycznego innego paƒstwa, które nie na∏o˝y∏o
obowiàzku Êwiadczenia tych us∏ug na dzia∏ajàce
w tym paƒstwie przedsi´biorstwa, lub gdy odbiorca,
do którego paliwa gazowe lub energia elektryczna
mia∏yby byç dostarczane, nie jest uznany za odbiorc´
uprawnionego do korzystania z tych us∏ug w tym paƒ-
stwie.

3. W przypadku odmowy Êwiadczenia us∏ug, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz
art. 4e ust. 1, z powodu nieuznania odbiorcy za upraw-
nionego do wyboru sprzedawcy w jednym z dwóch
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — b´dàcym stronà umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, Prezes Urz´du Regula-
cji Energetyki mo˝e, na uzasadniony wniosek odbior-
cy lub sprzedawcy, zwróciç si´, za poÊrednictwem mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, do Komisji
Europejskiej o zobowiàzanie paƒstwa, w którym od-
mówiono Êwiadczenia tych us∏ug, do realizacji ˝àda-
nej us∏ugi.

Art. 4g.24) 1. W przypadku gdy przedsi´biorstwo
energetyczne lub przedsi´biorstwo zajmujàce si´
transportem wydobytego gazu ziemnego za pomocà
sieci gazociàgów kopalnianych odmówi zawarcia
umowy o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybu-
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cji paliw gazowych lub energii, umowy o Êwiadczenie
us∏ug transportu gazu ziemnego, umowy o Êwiadcze-
nie us∏ug magazynowania paliw gazowych lub umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug skraplania gazu ziemnego,
jest ono obowiàzane niezw∏ocznie pisemnie powiado-
miç Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki oraz zainte-
resowany podmiot, podajàc uzasadnienie odmowy. 

2. W przypadku odmowy zawarcia umowy
o Êwiadczenie us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej operator systemu elektroenergetycz-
nego, na ˝àdanie podmiotu wyst´pujàcego o jej za-
warcie, przedstawia temu podmiotowi istotne infor-
macje o dzia∏aniach, jakie nale˝y podjàç, aby wzmoc-
niç sieç w celu umo˝liwienia zawarcia tej umowy; za
opracowanie informacji mo˝e byç pobrana op∏ata od-
zwierciedlajàca koszty jej przygotowania. 

Art. 4h.24) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne
wchodzàce w sk∏ad przedsi´biorstwa zintegrowanego
pionowo mo˝e odmówiç Êwiadczenia us∏ugi przesy∏a-
nia, dystrybucji lub transportu gazu ziemnego, us∏ugi
magazynowania lub us∏ugi skraplania gazu ziemnego,
je˝eli Êwiadczenie tych us∏ug mo˝e spowodowaç dla
przedsi´biorstwa zintegrowanego pionowo trudnoÊci
finansowe lub ekonomiczne zwiàzane z realizacjà zo-
bowiàzaƒ wynikajàcych z uprzednio zawartych umów
przewidujàcych obowiàzek zap∏aty za okreÊlonà iloÊç
gazu ziemnego, niezale˝nie od iloÊci pobranego gazu,
lub gdy Êwiadczenie tych us∏ug uniemo˝liwia wywià-
zanie si´ przedsi´biorstwa zintegrowanego pionowo
z obowiàzków w zakresie ochrony interesów odbior-
ców i ochrony Êrodowiska. 

2. Przedsi´biorstwo energetyczne wchodzàce
w sk∏ad przedsi´biorstwa zintegrowanego pionowo,
które odmówi∏o Êwiadczenia us∏ugi przesy∏ania, dys-
trybucji lub transportu gazu ziemnego, us∏ugi maga-
zynowania lub us∏ugi skraplania gazu ziemnego, z po-
wodów okreÊlonych w ust. 1, powinno niezw∏ocznie
wystàpiç z wnioskiem do Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki o czasowe zwolnienie z obowiàzków okre-
Êlonych w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz
art. 4e ust. 1 lub ograniczenie tych obowiàzków, poda-
jàc uzasadnienie odmowy. 

3. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, na podsta-
wie uzasadnionego wniosku, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e, w drodze decyzji, czasowo zwolniç z obowiàz-
ków, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d
ust. 1 oraz art. 4e ust. 1, na∏o˝onych na przedsi´bior-
stwo energetyczne zajmujàce si´ przesy∏aniem, dys-
trybucjà lub transportem gazu ziemnego, magazyno-
waniem, skraplaniem lub regazyfikacjà skroplonego
gazu ziemnego lub ograniczyç te obowiàzki. 

4. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, podejmujàc
decyzj´, o której mowa w ust. 3, bierze pod uwag´:

1) ogólnà sytuacj´ finansowà przedsi´biorstwa,
o którym mowa w ust. 1;

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

3) wp∏yw postanowieƒ umów na sytuacj´ finansowà
przedsi´biorstwa, o którym mowa w ust. 1, oraz
odbiorców;

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

5) realizacj´ obowiàzków wynikajàcych z ustawy;

6) podj´te dzia∏ania majàce na celu umo˝liwienie
Êwiadczenia us∏ug, o których mowa w ust. 1;

7) wp∏yw tej decyzji na prawid∏owe funkcjonowanie
i rozwój rynku paliw gazowych;

8) stopieƒ po∏àczeƒ systemów gazowych i ich wspó∏-
dzia∏anie.

5. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki po uwzgl´d-
nieniu wniosku przedsi´biorstwa energetycznego nie-
zw∏ocznie powiadamia Komisj´ Europejskà o zaj´tym
stanowisku do wniosku, o którym mowa w ust. 2; wraz
z powiadomieniem przekazuje informacje dotyczàce
zaj´tego stanowiska.

6. W przypadku zg∏oszenia przez Komisj´ Europej-
skà poprawek do stanowiska, o którym mowa
w ust. 5, lub wniosku o jego zmian´, Prezes Urz´du
Regulacji Energetyki zajmuje stanowisko do poprawek
lub wniosku Komisji Europejskiej w terminie 28 dni od
dnia otrzymania poprawek lub wniosku.

7. Uzgodnione z Komisjà Europejskà stanowisko
do wniosku przedsi´biorstwa energetycznego stanowi
podstaw´ do wydania przez Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 3.

8. Decyzj´, o której mowa w ust. 3, wraz z uzasad-
nieniem Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
niezw∏ocznie w Biuletynie Urz´du Regulacji Energety-
ki.

Art. 4i.24) 1. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki na
uzasadniony wniosek przedsi´biorstwa energetyczne-
go mo˝e, w drodze decyzji, zwolniç przedsi´biorstwo
z obowiàzków Êwiadczenia us∏ug, o których mowa
w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1, oraz
przedk∏adania taryf do zatwierdzenia, o którym mowa
w art. 47 ust. 1, gdy Êwiadczenie tych us∏ug b´dzie si´
odbywaç z wykorzystaniem elementów systemu gazo-
wego lub instalacji gazowych, których budowa nie zo-
sta∏a ukoƒczona do dnia 4 sierpnia 2003 r. lub zosta∏a
rozpocz´ta po tym dniu, zwanych dalej „nowà infra-
strukturà”, w tym gazociàgów mi´dzysystemowych,
instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu
ziemnego.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
udzieliç, je˝eli sà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce wa-
runki: 

1) nowa infrastruktura ma wp∏yw na zwi´kszenie
konkurencyjnoÊci w zakresie dostarczania paliw
gazowych oraz bezpieczeƒstwa ich dostarczania;
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2) ze wzgl´du na ryzyko zwiàzane z budowà nowej
infrastruktury, bez udzielenia zwolnienia budowa
ta nie by∏aby podj´ta;

3) nowa infrastruktura jest lub b´dzie w∏asnoÊcià
podmiotu niezale˝nego, przynajmniej pod wzgl´-
dem formy prawnej, od operatora systemu gazo-
wego, w którym to systemie nowa infrastruktura
zosta∏a lub zostanie zbudowana;

4) na u˝ytkowników nowej infrastruktury sà na∏o˝o-
ne op∏aty za korzystanie z tej infrastruktury;

5) zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie spowo-
duje pogorszenia warunków konkurencji i efek-
tywnoÊci funkcjonowania rynku paliw gazowych
lub systemu gazowego, w którym nowa infra-
struktura zosta∏a lub zostanie zbudowana.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do infrastruk-
tury, której budow´ ukoƒczono do dnia 4 sierpnia
2003 r., je˝eli po tym dniu zosta∏y lub zostanà w niej
dokonane zmiany umo˝liwiajàce znaczny wzrost zdol-
noÊci przesy∏owej tej infrastruktury lub rozwój no-
wych êróde∏ zaopatrzenia w paliwa gazowe. 

4. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, rozpatrujàc
wniosek, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwag´
niedyskryminacyjny dost´p do gazociàgów mi´dzy-
systemowych, okres, na jaki zawarto umowy dotyczà-
ce wykorzystania nowej infrastruktury lub infrastruk-
tury, o której mowa w ust. 3, zwi´kszenie zdolnoÊci
przesy∏owej, okres planowanej eksploatacji infrastruk-
tury oraz uwarunkowania krajowe w tym zakresie.

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy gazociàgów mi´dzysystemowych,
Prezes Urz´du Regulacji Energetyki zajmuje stanowi-
sko do tego wniosku, po konsultacji z w∏aÊciwymi or-
ganami zainteresowanych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. 

6. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki po uwzgl´d-
nieniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie
powiadamia Komisj´ Europejskà o zaj´tym stanowi-
sku; do powiadomienia do∏àcza informacje dotyczàce:

1) powodów zwolnienia z obowiàzków wymienio-
nych w ust. 1, ∏àcznie z danymi finansowymi uza-
sadniajàcymi to zwolnienie;

2) analizy wp∏ywu zwolnienia z obowiàzków wymie-
nionych w ust. 1 na konkurencyjnoÊç i sprawne
funkcjonowanie rynku paliw gazowych;

3) okresu, na jaki udzielono zwolnienia z obowiàz-
ków wymienionych w ust. 1;

4) wielkoÊci udzia∏u zdolnoÊci przesy∏owej infra-
struktury obj´tej zwolnieniem z obowiàzków wy-
mienionych w ust. 1, w odniesieniu do ca∏kowitej
zdolnoÊci przesy∏owej tej infrastruktury;

5) przebiegu i wyników konsultacji z w∏aÊciwymi or-
ganami zainteresowanych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej;

6) wp∏ywu nowej infrastruktury lub zmian w infra-
strukturze, o której mowa w ust. 3, na dywersyfi-
kacj´ dostaw gazu.

7. W przypadku zg∏oszenia przez Komisj´ Europej-
skà poprawek do stanowiska, o którym mowa
w ust. 6, lub wniosku o jego zmian´ Prezes Urz´du Re-
gulacji Energetyki zajmuje stanowisko do poprawek
lub wniosku Komisji Europejskiej w terminie 28 dni od
dnia otrzymania poprawek lub wniosku.

8. Uzgodnione z Komisjà Europejskà stanowisko
do wniosku przedsi´biorstwa energetycznego stanowi
podstaw´ do wydania przez Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 1.

9. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki wydaje de-
cyzj´, o której mowa w ust. 1, odr´bnie dla ka˝dej no-
wej infrastruktury lub infrastruktury, o której mowa
w ust. 3; w decyzji okreÊla si´ zakres zwolnienia z obo-
wiàzków wymienionych w ust. 1 oraz okres, na jaki
udzielono zwolnienia.

10. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasad-
nieniem Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
niezw∏ocznie w Biuletynie Urz´du Regulacji Energety-
ki.

Art. 4j.23) Odbiorcy paliw gazowych lub energii
majà prawo zakupu tych paliw lub energii od wybra-
nego przez siebie sprzedawcy.

Rozdzia∏ 2

Dostarczanie paliw i energii

Art. 5.25) 1. Dostarczanie paliw gazowych lub
energii odbywa si´, po uprzednim przy∏àczeniu do sie-
ci, o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy
sprzeda˝y i umowy o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania
lub dystrybucji albo umowy sprzeda˝y, umowy
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji
i umowy o Êwiadczenie us∏ug magazynowania paliw
gazowych lub umowy o Êwiadczenie us∏ug skraplania
gazu.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny za-
wieraç co najmniej:

1) umowa sprzeda˝y — postanowienia okreÊlajàce:
miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii
do odbiorcy i iloÊç tych paliw lub energii w po-
dziale na okresy umowne, moc umownà oraz wa-
runki wprowadzania jej zmian, cen´ lub grup´ ta-
ryfowà stosowane w rozliczeniach i warunki wpro-
wadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, spo-
sób prowadzenia rozliczeƒ, wysokoÊç bonifikaty
za niedotrzymanie standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców, odpowiedzialnoÊç stron za nie-
dotrzymanie warunków umowy, okres obowiàzy-
wania umowy i warunki jej rozwiàzania;
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2) umowa o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dys-
trybucji paliw gazowych lub energii — postano-
wienia okreÊlajàce: moc umownà i warunki wpro-
wadzania jej zmian, iloÊç przesy∏anych paliw ga-
zowych lub energii w podziale na okresy umowne,
miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii
do sieci i ich odbioru z sieci, standardy jakoÊcio-
we, warunki zapewnienia niezawodnoÊci i ciàg∏o-
Êci dostarczania paliw gazowych lub energii, staw-
ki op∏at lub grup´ taryfowà stosowane w rozlicze-
niach oraz warunki wprowadzania zmian tych sta-
wek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozli-
czeƒ, parametry techniczne paliw gazowych lub
energii oraz wysokoÊç bonifikaty za niedotrzyma-
nie tych parametrów oraz standardów jakoÊcio-
wych obs∏ugi odbiorców, odpowiedzialnoÊç stron
za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres
obowiàzywania umowy i warunki jej rozwiàzania;

3) umowa o Êwiadczenie us∏ug magazynowania pa-
liw gazowych — postanowienia okreÊlajàce: moc
umownà i warunki wprowadzania jej zmian, iloÊç
paliw gazowych, miejsce, okres i sposób ich prze-
chowywania, stawk´ op∏at lub grup´ taryfowà
stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadza-
nia zmian tej stawki i grupy taryfowej, sposób pro-
wadzenia rozliczeƒ, odpowiedzialnoÊç stron za
niedotrzymanie warunków umowy oraz okres
obowiàzywania umowy i warunki jej rozwiàzania;

4) umowa o Êwiadczenie us∏ug skraplania gazu
ziemnego — postanowienia okreÊlajàce: moc
umownà i warunki wprowadzania jej zmian, iloÊç
skraplanego gazu ziemnego lub regazyfikowane-
go skroplonego gazu ziemnego, stawk´ op∏at
okreÊlonà w taryfie, warunki wprowadzania zmian
tej stawki, sposób prowadzenia rozliczeƒ, odpo-
wiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie warunków
umowy oraz okres obowiàzywania umowy i wa-
runki jej rozwiàzania.

3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii mo˝e
odbywaç si´ na podstawie umowy zawierajàcej posta-
nowienia umowy sprzeda˝y i umowy o Êwiadczenie
us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji tych paliw lub ener-
gii, zwanej dalej „umowà kompleksowà”; umowa
kompleksowa dotyczàca dostarczania paliw gazowych
mo˝e zawieraç tak˝e postanowienia umowy o Êwiad-
czenie us∏ug magazynowania tych paliw, a w przypad-
ku ciep∏a, je˝eli jest ono kupowane od innych przed-
si´biorstw energetycznych, powinna tak˝e okreÊlaç
warunki stosowania cen i stawek op∏at obowiàzujà-
cych w tych przedsi´biorstwach.

4. Umowa kompleksowa mo˝e zawieraç tak˝e po-
stanowienia umowy sprzeda˝y paliw gazowych lub
energii, umowy o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii lub umowy
o Êwiadczenie us∏ug magazynowania tych paliw, za-
wartych przez sprzedawc´ na rzecz i w imieniu odbior-
cy koƒcowego z przedsi´biorstwem energetycznym
zajmujàcym si´ przesy∏aniem, dystrybucjà paliw gazo-
wych lub energii lub magazynowaniem tych paliw.

5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4,
lub projekty wprowadzenia zmian w zawartych umo-
wach, z wyjàtkiem zmian cen lub stawek op∏at okreÊlo-
nych w zatwierdzonych taryfach, powinny byç nie-
zw∏ocznie przes∏ane odbiorcy; je˝eli w zawartych
umowach majà byç wprowadzone zmiany, wraz z pro-
jektem zmienianej umowy nale˝y przes∏aç pisemnà in-
formacj´ o prawie do wypowiedzenia umowy.

6. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powi-
nien powiadomiç odbiorców o podwy˝ce cen lub sta-
wek op∏at za dostarczane paliwa gazowe lub energi´
okreÊlonych w zatwierdzonych taryfach, w ciàgu jed-
nego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwy˝ki.

7. Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powin-
ny zawieraç tak˝e postanowienia okreÊlajàce sposób
post´powania w razie utraty przez odbiorc´ mo˝liwo-
Êci wywiàzywania si´ z obowiàzku zap∏aty za dostar-
czone paliwa gazowe lub energi´ lub us∏ugi zwiàzane
z ich dostarczaniem.

Art. 5a.26) 1. Sprzedawca z urz´du jest obowiàza-
ny do zapewnienia Êwiadczenia us∏ugi kompleksowej
i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach
równoprawnego traktowania, z odbiorcà paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym, niekorzystajàcym z prawa wyboru sprzedawcy
i przy∏àczonym do sieci przedsi´biorstwa energetycz-
nego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urz´du.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii elektrycznej jest obowiàzane do zawarcia ze
sprzedawcà z urz´du umowy o Êwiadczenie us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji paliw gazowych lub ener-
gii elektrycznej w celu dostarczania tych paliw lub
energii odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym, któremu sprzedawca
z urz´du jest obowiàzany zapewniç Êwiadczenie us∏u-
gi kompleksowej. 

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà ciep∏a jest obowiàzane
do zawarcia umowy kompleksowej z odbiorcà koƒco-
wym przy∏àczonym do sieci ciep∏owniczej tego przed-
si´biorstwa na wniosek tego odbiorcy.

4. Odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym mo˝e zrezygnowaç
z us∏ugi kompleksowej Êwiadczonej przez sprzedawc´
z urz´du. Odbiorca paliw gazowych lub energii elek-
trycznej w gospodarstwie domowym, który zrezygnu-
je z us∏ugi kompleksowej, zachowujàc przewidziany
w umowie okres jej wypowiedzenia, nie mo˝e byç ob-
cià˝ony przez sprzedawc´ z urz´du ˝adnymi dodatko-
wymi kosztami z tego tytu∏u.

Art. 6. 1.27) Upowa˝nieni przedstawiciele przedsi´-
biorstwa energetycznego zajmujàcego si´ przesy∏a-
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niem lub dystrybucjà paliw gazowych lub energii wy-
konujà kontrole uk∏adów pomiarowych, dotrzymania
zawartych umów i prawid∏owoÊci rozliczeƒ.

2.27) Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1,
po okazaniu legitymacji i pisemnego upowa˝nienia
wydanego przez w∏aÊciwy organ przedsi´biorstwa
energetycznego zajmujàcego si´ przesy∏aniem lub
dystrybucjà paliw gazowych lub energii, przys∏uguje
prawo:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci lub do pomiesz-
czeƒ, gdzie jest przeprowadzana 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-
miarowo-rozliczeniowych 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 bez-
poÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia albo Êro-
dowiska;

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

3a. Przedsi´biorstwa energetyczne, o których mo-
wa w ust. 1, mogà wstrzymaç dostarczanie paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep∏a w przypadku,
gdy odbiorca zwleka z zap∏atà za pobrane paliwo ga-
zowe, energi´ elektrycznà lub ciep∏o albo Êwiadczone
us∏ugi co najmniej miesiàc po up∏ywie terminu p∏at-
noÊci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piÊ-
mie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zap∏aty
zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝noÊci.

3b. Przedsi´biorstwo energetyczne jest obowiàza-
ne do bezzw∏ocznego wznowienia dostarczania paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a, wstrzyma-
nego z powodów, o których mowa w ust. 3 i 3a, je˝eli
ustanà przyczyny uzasadniajàce wstrzymanie ich do-
starczania.

3c. 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 upowa˝nieƒ do kontroli oraz wzór legitymacji.

5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4, po-
winno 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. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e za-
instalowaç przedp∏atowy uk∏ad pomiarowo-rozlicze-
niowy s∏u˝àcy do rozliczeƒ za dostarczane paliwa ga-
zowe, 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
gazowe, 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 przed-
si´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. 7.28) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych
lub energii jest obowiàzane do zawarcia umowy
o przy∏àczenie do sieci z podmiotami ubiegajàcymi si´
o przy∏àczenie do sieci, na zasadzie równoprawnego
traktowania, je˝eli istniejà techniczne i ekonomiczne
warunki przy∏àczenia do sieci i dostarczania tych paliw
lub energii, a ˝àdajàcy zawarcia umowy spe∏nia wa-
runki przy∏àczenia do sieci i odbioru. Je˝eli przedsi´-
biorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy
o przy∏àczenie do sieci, jest obowiàzane niezw∏ocznie
pisemnie powiadomiç o odmowie jej zawarcia Preze-
sa Urz´du Regulacji Energetyki i zainteresowany pod-
miot, podajàc przyczyny odmowy.

2. Umowa o przy∏àczenie do sieci powinna zawie-
raç co najmniej postanowienia okreÊlajàce: termin re-
alizacji przy∏àczenia, wysokoÊç op∏aty za przy∏àczenie,
miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci sieci przedsi´bior-
stwa energetycznego i instalacji podmiotu przy∏àcza-
nego, zakres robót niezb´dnych przy realizacji przy∏à-
czenia, wymagania dotyczàce lokalizacji uk∏adu po-
miarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, warunki
udost´pnienia przedsi´biorstwu energetycznemu nie-
ruchomoÊci nale˝àcej do podmiotu przy∏àczanego
w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb´dnej do re-
alizacji przy∏àczenia, przewidywany termin zawarcia
umowy, na podstawie której nastàpi dostarczanie pa-
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liw gazowych lub energii, iloÊci paliw gazowych lub
energii przewidzianych do odbioru, moc przy∏àczenio-
wà, odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy, a w szczególnoÊci za opóênienie ter-
minu realizacji prac w stosunku do ustalonego
w umowie, oraz okres obowiàzywania umowy i wa-
runki jej rozwiàzania.

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy przypadku, gdy ubiegajàcy si´ o zawarcie umowy
o przy∏àczenie do sieci nie ma tytu∏u prawnego do ko-
rzystania z obiektu, do którego paliwa gazowe lub
energia majà byç dostarczane.

4. Przedsi´biorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzane do spe∏niania technicznych warunków
dostarczania paliw gazowych lub energii okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1—4,
7 i 8 oraz w odr´bnych przepisach i koncesji. 

5. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii jest obowiàzane zapewniç realizacj´ i finanso-
wanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby
przy∏àczania podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏àcze-
nie, na warunkach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 9 ust. 1—4, 7 i 8 i art. 46 oraz
w za∏o˝eniach lub planach, o których mowa w art. 19
i 20. 

6. Budow´ i rozbudow´ odcinków sieci s∏u˝àcych
do przy∏àczenia instalacji nale˝àcych do podmiotów
ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie do sieci zapewnia
przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, umo˝liwiajàc ich wykonanie zgodnie z zasa-
dami konkurencji tak˝e innym przedsi´biorcom za-
trudniajàcym pracowników o odpowiednich kwalifika-
cjach i doÊwiadczeniu w tym zakresie.

7. Podmioty ubiegajàce si´ o przy∏àczenie do sieci
dzieli si´ na grupy, bioràc pod uwag´ parametry sieci,
standardy jakoÊciowe paliw gazowych lub energii
oraz rodzaj i wielkoÊç przy∏àczanych urzàdzeƒ, instala-
cji i sieci.

8. Za przy∏àczenie do sieci pobiera si´ op∏at´ usta-
lonà na podstawie nast´pujàcych zasad:

1) za przy∏àczenie do sieci przesy∏owej, sieci dystry-
bucyjnej gazowej wysokich ciÊnieƒ oraz do sieci
elektroenergetycznej o napi´ciu znamionowym
wy˝szym ni˝ 1 kV i nie wy˝szym ni˝ 110 kV, z wy-
∏àczeniem przy∏àczenia êróde∏ i sieci, op∏at´ ustala
si´ na podstawie jednej czwartej rzeczywistych na-
k∏adów poniesionych na realizacj´ przy∏àczenia;

2) za przy∏àczenie do sieci dystrybucyjnej gazowej
innej ni˝ wymieniona w pkt 1, sieci elektroenerge-
tycznej o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym ni˝
1 kV oraz sieci ciep∏owniczej, z wy∏àczeniem przy-
∏àczenia êróde∏ i sieci, op∏at´ ustala si´ w oparciu
o stawki op∏at zawarte w taryfie, kalkulowane na
podstawie jednej czwartej Êredniorocznych nak∏a-
dów inwestycyjnych na budow´ odcinków sieci
s∏u˝àcych do przy∏àczania tych podmiotów, okre-

Êlonych w planie rozwoju, o którym mowa
w art. 16; stawki te mogà byç kalkulowane w od-
niesieniu do wielkoÊci mocy przy∏àczeniowej, jed-
nostki d∏ugoÊci odcinka sieci s∏u˝àcego do przy∏à-
czenia lub rodzaju tego odcinka;

3) za przy∏àczenie êróde∏ wspó∏pracujàcych z siecià
oraz sieci przedsi´biorstw energetycznych zajmu-
jàcych si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw ga-
zowych lub energii pobiera si´ op∏at´ ustalonà na
podstawie rzeczywistych nak∏adów poniesionych
na realizacj´ przy∏àczenia, z wy∏àczeniem odna-
wialnych êróde∏ energii o mocy elektrycznej nie
wy˝szej ni˝ 5 MW oraz êróde∏ energii wytwarzajà-
cych energi´ elektrycznà w skojarzeniu z wytwa-
rzaniem ciep∏a o mocy elektrycznej nie wy˝szej ni˝
5 MW i projektowanej Êredniorocznej sprawnoÊci
przemiany ogó∏em nie ni˝szej ni˝ 70 %, za których
przy∏àczenie pobiera si´ po∏ow´ op∏aty ustalonej
na podstawie rzeczywistych nak∏adów.

9. W przypadku gdy przedsi´biorstwo energetycz-
ne odmówi przy∏àczenia do sieci z powodu braku wa-
runków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1,
a Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, w terminie
2 miesi´cy od dnia otrzymania powiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie zg∏osi zastrze˝eƒ do odmowy,
za przy∏àczenie do sieci przedsi´biorstwo to mo˝e po-
braç op∏at´ w wysokoÊci uzgodnionej z podmiotem
ubiegajàcym si´ o przy∏àczenie w umowie o przy∏à-
czenie; przepisu ust. 8 nie stosuje si´. 

10. Koszty wynikajàce z nak∏adów na realizacj´
przy∏àczenia podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏àcze-
nie, w zakresie, w jakim zosta∏y pokryte wp∏ywami
z op∏at za przy∏àczenie do sieci, o których mowa
w ust. 8 i 9, nie stanowià podstawy do ustalania w ta-
ryfie stawek op∏at za przesy∏anie lub dystrybucj´ paliw
gazowych lub energii.

11. W umowie o przy∏àczenie do sieci ciep∏owni-
czej mogà byç ustalone ni˝sze stawki op∏at za przy∏à-
czenie do sieci ni˝ ustalone na podstawie zasad okre-
Êlonych w ust. 8.

12. Przy∏àczany podmiot jest obowiàzany umo˝li-
wiç przedsi´biorstwu energetycznemu, o którym mo-
wa 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 Êwiadczenie us∏ugi
przy∏àczenia do sieci.

13. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mo-
wa w ust. 1, jest obowiàzane powiadomiç przy∏àczany
podmiot o planowanych terminach prac wymienio-
nych w ust. 12 z wyprzedzeniem umo˝liwiajàcym
przy∏àczanemu podmiotowi przygotowanie nierucho-
moÊci lub pomieszczeƒ do przeprowadzenia i odbioru
tych prac.

14. Przedsi´biorstwo energetyczne ma obowiàzek
wydaç, na wniosek zainteresowanego, oÊwiadczenie,
o którym mowa w przepisach prawa budowlanego,
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o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii
oraz warunkach przy∏àczenia obiektu budowlanego do
sieci.

Art. 7a.29) 1. Przy∏àczane do sieci urzàdzenia, in-
stalacje i sieci podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏à-
czenie muszà spe∏niaç wymagania techniczne i eks-
ploatacyjne zapewniajàce:

1) bezpieczeƒstwo funkcjonowania systemu gazo-
wego, systemu elektroenergetycznego albo sieci
ciep∏owniczej oraz wspó∏pracujàcych z tà siecià
urzàdzeƒ lub instalacji s∏u˝àcych do wytwarzania
lub odbioru ciep∏a, zwanych dalej „systemem cie-
p∏owniczym”;

2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elek-
troenergetycznego albo systemu ciep∏owniczego
przed uszkodzeniami spowodowanymi niew∏aÊci-
wà pracà przy∏àczonych urzàdzeƒ, instalacji i sieci;

3) zabezpieczenie przy∏àczonych urzàdzeƒ, instalacji
i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii
lub wprowadzenia ograniczeƒ w poborze lub do-
starczaniu paliw gazowych lub energii;

4) dotrzymanie w miejscu przy∏àczenia urzàdzeƒ, in-
stalacji i sieci parametrów jakoÊciowych paliw ga-
zowych i energii;

5) spe∏nianie wymagaƒ w zakresie ochrony Êrodowi-
ska, okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

6) mo˝liwoÊç dokonywania pomiarów wielkoÊci i pa-
rametrów niezb´dnych do prowadzenia ruchu sie-
ci oraz rozliczeƒ za pobrane paliwa lub energi´.

2. Urzàdzenia, instalacje i sieci, o których mowa
w ust. 1, muszà spe∏niaç tak˝e wymagania okreÊlone
w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci: przepisach
prawa budowlanego, o ochronie przeciwpora˝enio-
wej, o ochronie przeciwpo˝arowej, o systemie oceny
zgodnoÊci oraz w przepisach dotyczàcych technologii
wytwarzania paliw gazowych lub energii i rodzaju sto-
sowanego paliwa.

3. Budowa gazociàgu bezpoÊredniego lub linii bez-
poÊredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o po-
zwoleniu na budow´ w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urz´du Regu-
lacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

4. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, udzielajàc
zgody, o której mowa w ust. 3, uwzgl´dnia:

1) wykorzystanie zdolnoÊci przesy∏owych istniejàcej
sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej;

2) odmow´ Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania lub dys-
trybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej
istniejàcà siecià gazowà lub siecià elektroenerge-
tycznà podmiotowi wyst´pujàcemu o uzyskanie
zgody oraz nieuwzgl´dnienie z∏o˝onej przez niego
skargi na t´ odmow´.

Art. 8. 1.30) W sprawach spornych dotyczàcych
odmowy zawarcia umowy o przy∏àczenie do sieci,
umowy sprzeda˝y, umowy o Êwiadczenie us∏ugi prze-
sy∏ania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy
o Êwiadczenie us∏ugi transportu gazu ziemnego, umo-
wy o Êwiadczenie us∏ugi magazynowania paliw gazo-
wych, umowy o Êwiadczenie us∏ugi skraplania gazu
ziemnego oraz umowy kompleksowej, a tak˝e w przy-
padku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania
paliw gazowych lub energii 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. 9.31) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki funkcjonowania systemu gazowego, bioràc pod
uwag´: bezpieczeƒstwo i niezawodne funkcjonowanie
tego systemu, równoprawne traktowanie u˝ytkowni-
ków systemu gazowego, wymagania w zakresie ochro-
ny Êrodowiska oraz budowy i eksploatacji urzàdzeƒ, in-
stalacji i sieci okreÊlone w odr´bnych przepisach.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u na grupy podmiotów ubiegajà-
cych si´ o przy∏àczenie do sieci;

2) warunki przy∏àczenia do sieci, w tym wymagania
techniczne w zakresie przy∏àczania do sieci insta-
lacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji maga-
zynowych, sieci przesy∏owych lub dystrybucyj-
nych oraz gazociàgów bezpoÊrednich;

3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;

4) warunki Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania, dystrybu-
cji, magazynowania paliw gazowych i skraplania
gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu ga-
zowego i po∏àczeƒ mi´dzysystemowych;

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu
gazowego oraz prowadzenia z u˝ytkownikami te-
go systemu rozliczeƒ wynikajàcych z niezbilanso-
wania paliw gazowych dostarczonych i pobranych
z systemu;

6) zakres, warunki i sposób zarzàdzania ogranicze-
niami w systemie gazowym; 

7) warunki wspó∏pracy pomi´dzy operatorami syste-
mów gazowych, w tym z innymi przedsi´biorstwa-
mi energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu
sieciowego oraz post´powania w sytuacjach awa-
ryjnych;
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8) parametry jakoÊciowe paliw gazowych i standar-
dy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców;

9) sposób za∏atwiania reklamacji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego, bioràc
pod uwag´: bezpieczeƒstwo i niezawodne funkcjono-
wanie tego systemu, równoprawne traktowanie u˝yt-
kowników systemu elektroenergetycznego, wymaga-
nia w zakresie ochrony Êrodowiska oraz budowy i eks-
ploatacji urzàdzeƒ, instalacji i sieci okreÊlone w odr´b-
nych przepisach.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u na grupy podmiotów ubiegajà-
cych si´ o przy∏àczenie do sieci;

2) warunki przy∏àczenia do sieci, w tym wymagania
techniczne w zakresie przy∏àczania do sieci urzà-
dzeƒ wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urzà-
dzeƒ odbiorców koƒcowych, po∏àczeƒ mi´dzysys-
temowych oraz linii bezpoÊrednich; 

3) sposób prowadzenia obrotu energià elektrycznà;

4) warunki Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania, dystrybu-
cji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu siecio-
wego, eksploatacji sieci oraz korzystania z syste-
mu elektroenergetycznego i po∏àczeƒ mi´dzysys-
temowych;

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu
elektroenergetycznego oraz prowadzenia z u˝yt-
kownikami tego systemu rozliczeƒ wynikajàcych
z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczo-
nej i pobranej z systemu; 

6) zakres, warunki i sposób zarzàdzania ogranicze-
niami systemowymi; 

7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu
elektroenergetycznego;

8) warunki wspó∏pracy pomi´dzy operatorami syste-
mów elektroenergetycznych, w tym z innymi
przedsi´biorstwami energetycznymi, w zakresie
prowadzenia ruchu sieciowego, zarzàdzania prze-
p∏ywami i dysponowania mocà jednostek wy-
twórczych oraz post´powania w sytuacjach awa-
ryjnych;

9) zakres i sposób przekazywania informacji mi´dzy
przedsi´biorstwami energetycznymi oraz mi´dzy
przedsi´biorstwami energetycznymi a odbiorcami;

10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez
sprzedawc´ informacji o strukturze paliw zu˝ywa-
nych do wytwarzania energii elektrycznej sprzeda-
nej przez sprzedawc´ w poprzednim roku;

11) sposób informowania odbiorców przez sprzedaw-
c´ o miejscu, w którym sà dost´pne informacje
o wp∏ywie wytwarzania energii elektrycznej sprze-

danej przez sprzedawc´ w poprzednim roku na
Êrodowisko, co najmniej w zakresie emisji dwu-
tlenku w´gla i radioaktywnych odpadów;

12) parametry jakoÊciowe energii elektrycznej i stan-
dardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców;

13) sposób za∏atwiania reklamacji.

5.32) Zakres, warunki i sposób bilansowania, o któ-
rym mowa w ust. 4 pkt 5, dla êróde∏ wykorzystujàcych
energi´ wiatru, znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, okreÊla si´ odmiennie ni˝ dla pozo-
sta∏ych êróde∏ energii, uwzgl´dniajàc:

1) udzia∏ energii elektrycznej wytworzonej w êró-
d∏ach wykorzystujàcych energi´ wiatru w iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej w kraju;

2) czas, w jakim nale˝y dokonaç zg∏oszenia umów
sprzeda˝y energii elektrycznej do realizacji opera-
torom systemu elektroenergetycznego w stosun-
ku do okresu, którego one dotyczà.

6.32) Koszty wynikajàce ze stosowania dla êróde∏
wykorzystujàcych energi´ wiatru odmiennego bilan-
sowania, o którym mowa w ust. 5, uwzgl´dnia si´
w kosztach stanowiàcych podstaw´ do kalkulacji sta-
wek op∏at przesy∏owych w taryfach operatorów syste-
mów elektroenergetycznych. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki funk-
cjonowania systemów ciep∏owniczych, bioràc pod
uwag´: bezpieczeƒstwo i niezawodne funkcjonowanie
tych systemów, równoprawne traktowanie odbiorców
ciep∏a, wymagania w zakresie ochrony Êrodowiska
oraz budowy i eksploatacji urzàdzeƒ, instalacji i sieci
okreÊlone w odr´bnych przepisach.

8. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 7, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u na grupy podmiotów ubiegajà-
cych si´ o przy∏àczenie do sieci;

2) warunki przy∏àczenia do sieci, w tym wymagania
techniczne w zakresie przy∏àczania do sieci urzà-
dzeƒ wytwórczych i instalacji odbiorców;

3) sposób prowadzenia obrotu ciep∏em;

4) warunki Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania, dystrybu-
cji ciep∏a, prowadzenia ruchu sieciowego i eksplo-
atacji sieci;

5) zakres i sposób przekazywania informacji mi´dzy
przedsi´biorstwami energetycznymi oraz mi´dzy
przedsi´biorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametry jakoÊciowe noÊnika ciep∏a i standardy
jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców;

7) sposób za∏atwiania reklamacji.
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9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w od-
niesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej, po-
wiadamia Komisj´ Europejskà co 2 lata, w terminie do
dnia 30 czerwca danego roku, o wszelkich zmianach
w dzia∏aniach majàcych na celu realizacj´ obowiàz-
ków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochro-
ny Êrodowiska oraz o wp∏ywie tych zmian na konku-
rencj´ krajowà i mi´dzynarodowà.

Art. 9a.33) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej
obrotem i sprzedajàce t´ energi´ odbiorcom koƒco-
wym, przy∏àczonym do sieci na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jest obowiàzane, w zakresie okreÊlo-
nym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9:

1) uzyskaç i przedstawiç do umorzenia Prezesowi
Urz´du Regulacji Energetyki Êwiadectwo pocho-
dzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, albo

2) uiÊciç op∏at´ zast´pczà, obliczonà w sposób okre-
Êlony w ust. 2.

2. Op∏at´ zast´pczà oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Oz = Ozj x (Eo – Eu),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Oz — op∏at´ zast´pczà wyra˝onà w z∏otych,

Ozj — jednostkowà op∏at´ zast´pczà wynoszàcà 240 z∏o-
tych za 1 MWh, 

Eo —  iloÊç energii elektrycznej, wyra˝onà w MWh,
wynikajàcà z obowiàzku uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1, w danym roku,

Eu —  iloÊç energii elektrycznej, wyra˝onà w MWh,
wynikajàcà ze Êwiadectw pochodzenia, o któ-
rych mowa w art. 9e ust. 1, które przedsi´bior-
stwo energetyczne przedstawi∏o do umorzenia
w danym roku.

3.34) Jednostkowa op∏ata zast´pcza oznaczona
symbolem Ozj, o której mowa w ust. 2, podlega co-
rocznej waloryzacji Êredniorocznym wskaênikiem cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em z roku ka-
lendarzowego poprzedzajàcego rok, dla którego obli-
cza si´ op∏at´ zast´pczà, okreÊlonym w komunikacie
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏oszo-
nym w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”. 

4. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki jednostko-
wà op∏at´ zast´pczà po jej waloryzacji, o której mo-
wa w ust. 3, w terminie do dnia 31 marca ka˝dego
roku.

5. Op∏ata zast´pcza, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
stanowi dochód Narodowego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej i nale˝y jà uiÊciç na wy-
odr´bniony rachunek tego funduszu do dnia 31 marca
ka˝dego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

6. Sprzedawca z urz´du jest obowiàzany, w zakre-
sie okreÊlonym w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzo-
nej w odnawialnych êród∏ach energii przy∏àczonych
do sieci znajdujàcych si´ w obszarze dzia∏ania sprze-
dawcy z urz´du, oferowanej przez przedsi´biorstwa
energetyczne, które uzyska∏y koncesje na jej wytwa-
rzanie; zakup ten odbywa si´ po Êredniej cenie
sprzeda˝y energii elektrycznej w poprzednim roku
kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18
lit. b. 

7. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
obrotem ciep∏em i sprzedajàce to ciep∏o jest obowià-
zane, w zakresie okreÊlonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 9, do zakupu oferowanego ciep∏a
wytwarzanego w przy∏àczonych do sieci odnawial-
nych êród∏ach energii znajdujàcych si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w iloÊci nie wi´kszej ni˝ za-
potrzebowanie odbiorców tego przedsi´biorstwa,
przy∏àczonych do sieci, do której sà przy∏àczone odna-
wialne êród∏a energii. 

8. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem
i sprzedajàce t´ energi´ odbiorcom koƒcowym, przy-
∏àczonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jest obowiàzane, w zakresie okreÊlonym w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 10, do zakupu ofe-
rowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarze-
niu z wytwarzaniem ciep∏a w przy∏àczonych do sieci
êród∏ach energii znajdujàcych si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres obo-
wiàzków, o których mowa w ust. 1, 6 i 7, w tym:

1) rodzaje odnawialnych êróde∏ energii,

2) parametry techniczne i technologiczne wytwarza-
nia energii elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych
w odnawialnych êród∏ach energii,

3) wymagania dotyczàce pomiarów, rejestracji i spo-
sobu obliczania iloÊci energii elektrycznej lub cie-
p∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach ener-
gii za pomocà instalacji wykorzystujàcych w pro-
cesie wytwarzania energii noÊniki energii, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 20, oraz inne paliwa,

4) wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏u energii elek-
trycznej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach
energii, wynikajàcej z obowiàzku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pocho-
dzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w sprze-
da˝y energii elektrycznej odbiorcom koƒcowym,
w okresie kolejnych 10 lat,
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5) sposób uwzgl´dniania w kalkulacji cen energii
elektrycznej i ciep∏a ustalanych w taryfach przed-
si´biorstw energetycznych, o których mowa
w ust. 1, 6 i 7:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorze-

nia Êwiadectw pochodzenia, o których mowa
w art. 9e ust. 1,

b) poniesionej op∏aty zast´pczej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2,

c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciep∏a,
do których zakupu przedsi´biorstwo energe-
tyczne jest obowiàzane 

— bioràc pod uwag´ polityk´ energetycznà paƒstwa
oraz zobowiàzania wynikajàce z umów mi´dzynarodo-
wych.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 8, w tym:

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarza-
nia energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a,

2) wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏u energii elek-
trycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, w tym we w∏asnych êród∏ach, do któ-
rej zakupu przedsi´biorstwo energetyczne jest
obowiàzane, w sprzeda˝y energii elektrycznej,

3) sposób uwzgl´dniania w kalkulacji cen energii
elektrycznej ustalanych w taryfach przedsi´-
biorstw energetycznych, o których mowa w ust. 8,
kosztów zakupu energii elektrycznej, do której za-
kupu przedsi´biorstwo energetyczne jest obowià-
zane 

— bioràc pod uwag´ polityk´ energetycznà paƒstwa
oraz zobowiàzania wynikajàce z umów mi´dzynaro-
dowych.

Art. 9b.35) Przedsi´biorstwa energetyczne zajmu-
jàce 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. 7 i 8.

Art. 9c.36) 1. Operator systemu: przesy∏owego,
dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych
i skraplania gazu ziemnego lub operator systemu po-
∏àczonego gazowego, odpowiednio do zakresu dzia∏a-
nia, stosujàc obiektywne i przejrzyste zasady zapew-
niajàce równe traktowanie u˝ytkowników tych syste-
mów oraz uwzgl´dniajàc wymogi ochrony Êrodowi-
ska, jest odpowiedzialny za:

1) bezpieczeƒstwo dostarczania paliw gazowych po-
przez zapewnienie bezpieczeƒstwa funkcjonowa-
nia systemu gazowego i realizacj´ umów z u˝yt-
kownikami tego systemu;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoor-
dynowany i efektywny z zachowaniem wymaga-
nej niezawodnoÊci dostarczania paliw gazowych
i ich jakoÊci;

3) eksploatacj´, konserwacj´ i remonty sieci, instala-
cji i urzàdzeƒ, wraz z po∏àczeniami z innymi syste-
mami gazowymi, w sposób gwarantujàcy nieza-
wodnoÊç funkcjonowania systemu gazowego;

4) zapewnienie d∏ugoterminowej zdolnoÊci systemu
gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych po-
trzeb w zakresie przesy∏ania paliw gazowych
w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybu-
cji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania
gazu ziemnego, a tak˝e w zakresie rozbudowy sys-
temu gazowego, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy po∏àczeƒ z innymi systemami gazowy-
mi;

5) wspó∏prac´ z innymi operatorami systemów ga-
zowych lub przedsi´biorstwami energetycznymi
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowa-
nia systemów gazowych oraz skoordynowania ich
rozwoju; 

6) dysponowanie mocà instalacji magazynowych
i instalacji skroplonego gazu ziemnego; 

7) zarzàdzanie przep∏ywami paliw gazowych oraz
utrzymanie parametrów jakoÊciowych tych paliw
w systemie gazowym i na po∏àczeniach z innymi
systemami gazowymi;

8) Êwiadczenie us∏ug niezb´dnych do prawid∏owego
funkcjonowania systemu gazowego;

9) bilansowanie systemu i zarzàdzanie ograniczenia-
mi w systemie gazowym oraz prowadzenie z u˝yt-
kownikami tego systemu rozliczeƒ wynikajàcych
z niezbilansowania paliw gazowych dostarczo-
nych i pobranych z systemu;

10) dostarczanie u˝ytkownikom systemu i operato-
rom innych systemów gazowych informacji o wa-
runkach Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania lub dystry-
bucji, us∏ug magazynowania paliw gazowych lub
us∏ug skraplania gazu ziemnego, w tym o wspó∏-
pracy z po∏àczonymi systemami gazowymi;

11) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu paliw gazo-
wych, wprowadzonych zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7.

2. Operator systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego lub systemu po∏àczonego elektroenergetycz-
nego w zakresie systemu przesy∏owego, stosujàc
obiektywne i przejrzyste zasady zapewniajàce równe
traktowanie u˝ytkowników tych systemów oraz
uwzgl´dniajàc wymogi ochrony Êrodowiska, jest od-
powiedzialny za:

1) bezpieczeƒstwo dostarczania energii elektrycznej
poprzez zapewnienie bezpieczeƒstwa funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego i odpo-
wiedniej zdolnoÊci przesy∏owej w sieci przesy∏o-
wej elektroenergetycznej;
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35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesy∏owej
w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej
niezawodnoÊci dostarczania energii elektrycznej
i jakoÊci jej dostarczania oraz, we wspó∏pracy
z operatorami systemów dystrybucyjnych elektro-
energetycznych, koordynowanie prowadzenia ru-
chu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV;

3) eksploatacj´, konserwacj´ i remonty sieci, instala-
cji i urzàdzeƒ, wraz z po∏àczeniami z innymi syste-
mami elektroenergetycznymi, w sposób gwaran-
tujàcy niezawodnoÊç funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego;

4) zapewnienie d∏ugoterminowej zdolnoÊci systemu
elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasad-
nionych potrzeb w zakresie przesy∏ania energii elek-
trycznej w obrocie krajowym i transgranicznym,
w tym w zakresie rozbudowy sieci przesy∏owej,
a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy po∏à-
czeƒ z innymi systemami elektroenergetycznymi;

5) wspó∏prac´ z innymi operatorami systemów elek-
troenergetycznych lub przedsi´biorstwami ener-
getycznymi w celu niezawodnego i efektywnego
funkcjonowania systemów elektroenergetycznych
oraz skoordynowania ich rozwoju; 

6) dysponowanie mocà jednostek wytwórczych
przy∏àczonych do sieci przesy∏owej oraz jednostek
wytwórczych o mocy osiàgalnej równej 50 MW
lub wy˝szej, przy∏àczonych do koordynowanej sie-
ci 110 kV, uwzgl´dniajàc umowy z u˝ytkownikami
systemu przesy∏owego oraz techniczne ogranicze-
nia w tym systemie;

7) zarzàdzanie zdolnoÊciami przesy∏owymi po∏àczeƒ
z innymi systemami elektroenergetycznymi;

8) zakup us∏ug systemowych niezb´dnych do prawi-
d∏owego funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego, niezawodnoÊci pracy tego systemu
i utrzymania parametrów jakoÊciowych energii
elektrycznej;

9) bilansowanie systemu elektroenergetycznego,
w tym równowa˝enie bie˝àcego zapotrzebowania
na energi´ elektrycznà z dostawami tej energii
w krajowym systemie elektroenergetycznym, za-
rzàdzanie ograniczeniami systemowymi oraz pro-
wadzenie z u˝ytkownikami tego systemu rozliczeƒ
wynikajàcych z: 

a) niezbilansowania energii elektrycznej dostar-
czonej i pobranej z krajowego systemu elektro-
energetycznego,

b) zarzàdzania ograniczeniami systemowymi;

10) zarzàdzanie przep∏ywami energii elektrycznej
w systemie elektroenergetycznym przesy∏owym,
w sposób skoordynowany z innymi po∏àczony-
mi systemami elektroenergetycznymi oraz, we
wspó∏pracy z operatorami systemów dystrybucyj-
nych elektroenergetycznych, w koordynowanej
sieci 110 kV, z uwzgl´dnieniem technicznych ogra-
niczeƒ w tym systemie;

11) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powsta∏ych w sieci przesy∏owej podczas przesy∏a-
nia energii elektrycznej tà siecià oraz stosowanie
przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur
rynkowych przy zakupie tej energii;

12) dostarczanie u˝ytkownikom sieci i operatorom in-
nych systemów elektroenergetycznych, z którymi
system przesy∏owy jest po∏àczony, informacji
o warunkach Êwiadczenia us∏ug przesy∏ania ener-
gii elektrycznej, w tym dotyczàcych realizacji ob-
rotu transgranicznego oraz zarzàdzania siecià i bi-
lansowania energii elektrycznej, niezb´dnych do
uzyskania dost´pu do sieci przesy∏owej i korzysta-
nia z tej sieci;

13) opracowywanie planów dzia∏ania na wypadek za-
gro˝enia wystàpienia awarii o znacznych rozmia-
rach w systemie elektroenergetycznym oraz od-
budowy tego systemu po wystàpieniu awarii;

14) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu energii elek-
trycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7; 

15) opracowywanie normalnego uk∏adu pracy sieci
przesy∏owej oraz, we wspó∏pracy z operatorami
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycz-
nych, normalnego uk∏adu pracy sieci dla koordy-
nowanej sieci 110 kV.

3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu
po∏àczonego elektroenergetycznego w zakresie syste-
mów dystrybucyjnych, stosujàc obiektywne i przejrzy-
ste zasady zapewniajàce równe traktowanie u˝ytkow-
ników tych systemów oraz uwzgl´dniajàc wymogi
ochrony Êrodowiska, jest odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybu-
cyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wy-
maganej niezawodnoÊci dostarczania energii elek-
trycznej i jakoÊci jej dostarczania oraz we wspó∏-
pracy z operatorem systemu przesy∏owego elek-
troenergetycznego, w obszarze koordynowanej
sieci 110 kV;

2) eksploatacj´, konserwacj´ i remonty sieci dystry-
bucyjnej w sposób gwarantujàcy niezawodnoÊç
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy po∏à-
czeƒ mi´dzysystemowych w obszarze swego dzia-
∏ania;

4) wspó∏prac´ z innymi operatorami systemów elek-
troenergetycznych lub przedsi´biorstwami ener-
getycznymi w celu zapewnienia spójnoÊci dzia∏a-
nia systemów elektroenergetycznych i skoordyno-
wania ich rozwoju, a tak˝e niezawodnego oraz
efektywnego funkcjonowania tych systemów;

5) dysponowanie mocà jednostek wytwórczych
przy∏àczonych do sieci dystrybucyjnej, z wy∏àcze-
niem jednostek wytwórczych o mocy osiàgalnej
równej 50 MW lub wy˝szej, przy∏àczonych do ko-
ordynowanej sieci 110 kV; 
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6) bilansowanie systemu, z wyjàtkiem równowa˝e-
nia bie˝àcego zapotrzebowania na energi´ elek-
trycznà z dostawami tej energii, zarzàdzanie ogra-
niczeniami systemowymi oraz prowadzenie
z u˝ytkownikami tego systemu rozliczeƒ wynikajà-
cych z: 

a) niezbilansowania energii elektrycznej dostar-
czonej do systemu dystrybucyjnego i pobranej
z tego systemu,

b) zarzàdzania ograniczeniami systemowymi;

7) zarzàdzanie przep∏ywami energii elektrycznej
w sieci dystrybucyjnej oraz wspó∏prac´ z operato-
rem systemu przesy∏owego elektroenergetyczne-
go w zakresie zarzàdzania przep∏ywami energii
elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV;

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powsta∏ych w sieci dystrybucyjnej podczas dystry-
bucji energii elektrycznej tà siecià oraz stosowanie
przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur
rynkowych przy zakupie tej energii;

9) dostarczanie u˝ytkownikom sieci i operatorom in-
nych systemów elektroenergetycznych, z którymi
system jest po∏àczony, informacji o warunkach
Êwiadczenia us∏ug dystrybucji energii elektrycznej
oraz zarzàdzaniu siecià, niezb´dnych do uzyskania
dost´pu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej
sieci;

10) wspó∏prac´ z operatorem systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego przy opracowywaniu pla-
nów, o których mowa w ust. 2 pkt 13;

11) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej
z uwzgl´dnieniem przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z efektywnoÊcià energetycznà, zarzàdzaniem po-
pytem na energi´ elektrycznà lub rozwojem mocy
wytwórczych przy∏àczanych do sieci dystrybucyj-
nej;

12) stosowanie si´ do warunków wspó∏pracy z opera-
torem systemu przesy∏owego elektroenergetycz-
nego w zakresie funkcjonowania koordynowanej
sieci 110 kV; 

13) opracowywanie normalnego uk∏adu pracy sieci
dystrybucyjnej w porozumieniu z sàsiednimi ope-
ratorami systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych oraz wspó∏prac´ z operatorem syste-
mu przesy∏owego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu normalnego uk∏adu pracy sieci
dla koordynowanej sieci 110 kV.

4. Operatorzy systemu, o których mowa
w ust. 1—3, wykonujàc dzia∏alnoÊç gospodarczà, sà
obowiàzani w szczególnoÊci przestrzegaç przepisów
o ochronie informacji niejawnych i innych informacji
prawnie chronionych.

5. Je˝eli do realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1—3, jest niezb´dne korzystanie przez operato-
ra systemu przesy∏owego lub dystrybucyjnego z sieci,
instalacji lub urzàdzeƒ nale˝àcych do innych operato-

rów systemów lub przedsi´biorstw energetycznych,
udost´pnienie tych sieci, instalacji lub urzàdzeƒ nast´-
puje na zasadach okreÊlonych w ustawie oraz na wa-
runkach okreÊlonych w umowie o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏ania lub dystrybucji paliw gazowych lub ener-
gii elektrycznej. 

6. Operator systemu elektroenergetycznego, w ob-
szarze swojego dzia∏ania, jest obowiàzany zapewniç
wszystkim podmiotom pierwszeƒstwo w Êwiadczeniu
us∏ug przesy∏ania energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych êród∏ach energii oraz w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciep∏a, z zachowaniem niezawodno-
Êci i bezpieczeƒstwa krajowego systemu elektroener-
getycznego.

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w ob-
szarze swojego dzia∏ania, jest obowiàzany do odbioru
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wy-
twarzaniem ciep∏a w êród∏ach znajdujàcych si´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy∏àczonych bez-
poÊrednio do sieci tego operatora.

8. Operator systemu przesy∏owego lub dystrybu-
cyjnego za korzystanie z krajowego systemu elektro-
energetycznego pobiera op∏aty na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 46
ust. 3 i 4, a tak˝e mo˝e ˝àdaç od odbiorców przy∏àczo-
nych do systemu elektroenergetycznego informacji
o iloÊci energii elektrycznej zu˝ywanej przez tych od-
biorców, s∏u˝àcej do obliczenia tej op∏aty.

9. Operator systemu przesy∏owego, odpowiednio
do zakresu dzia∏ania, przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw gospodarki, do dnia 31 marca ka˝dego
roku, informacje za poprzedni rok kalendarzowy o re-
alizacji zadaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa funkcjono-
wania systemu gazowego lub systemu elektroenerge-
tycznego, w szczególnoÊci dotyczàce:

1) zdolnoÊci przesy∏owych sieci oraz mocy êróde∏
przy∏àczonych do tej sieci;

2) jakoÊci i poziomu utrzymania sieci;

3) podejmowanych dzia∏aƒ majàcych na celu pokry-
wanie szczytowego zapotrzebowania na paliwa
gazowe lub energi´ elektrycznà, w tym, w przy-
padku wystàpienia przerw w dostarczaniu tych pa-
liw lub energii do sieci;

4) sporzàdzanych planów w zakresie okreÊlonym
w pkt 1—3.

10. Operatorzy systemów przesy∏owych wspó∏-
dzia∏ajà z Komisjà Europejskà w sprawach dotyczà-
cych rozwoju transeuropejskich sieci przesy∏owych.

11. Operator systemu przesy∏owego elektroener-
getycznego przekazuje Prezesowi Urz´du Regulacji
Energetyki, w terminie do 15 dnia miesiàca nast´pujà-
cego po zakoƒczeniu kwarta∏u, informacje o iloÊci
energii elektrycznej importowanej w danym kwartale
z paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej.
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12. Operator systemu elektroenergetycznego,
w obszarze swojego dzia∏ania, jest obowiàzany do
przedstawiania Prezesowi Urz´du Regulacji Energety-
ki informacji o iloÊciach energii elektrycznej wytwo-
rzonej w odnawialnych êród∏ach energii przy∏àczo-
nych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elek-
troenergetycznego, z podzia∏em na poszczególne ro-
dzaje êróde∏, w terminie do dnia:

1) 31 lipca — za okres od dnia 1 stycznia do dnia
30 czerwca danego roku;

2) 31 stycznia — za okres od dnia 1 lipca do dnia
31 grudnia roku poprzedniego.

Art. 9d.37) 1. Operator systemu przesy∏owego,
operator systemu dystrybucyjnego i operator syste-
mu po∏àczonego, b´dàcy w strukturze przedsi´bior-
stwa zintegrowanego pionowo, powinni pozostawaç
pod wzgl´dem formy prawnej i organizacyjnej oraz
podejmowania decyzji niezale˝ni od innych dzia∏alno-
Êci niezwiàzanych z:

1) przesy∏aniem, dystrybucjà lub magazynowaniem
paliw gazowych lub skraplaniem gazu ziemnego
albo

2) przesy∏aniem lub dystrybucjà energii elektrycznej.

2. W celu zapewnienia niezale˝noÊci operatorów,
o których mowa w ust. 1, muszà byç spe∏nione ∏àcznie
nast´pujàce kryteria:

1) osoby odpowiedzialne za zarzàdzanie nie mogà
uczestniczyç w strukturach zarzàdzania przedsi´-
biorstwa zintegrowanego pionowo lub przedsi´-
biorstwa energetycznego zajmujàcego si´ tak˝e
dzia∏alnoÊcià gospodarczà niezwiàzanà z paliwami
gazowymi lub energià elektrycznà ani byç odpo-
wiedzialne — bezpoÊrednio lub poÊrednio — za
bie˝àcà dzia∏alnoÊç w zakresie wykonywanej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ wynikajàca z zadaƒ
operatorów;

2) osoby odpowiedzialne za zarzàdzanie systemem
gazowym lub systemem elektroenergetycznym
powinny mieç zapewnionà mo˝liwoÊç niezale˝ne-
go dzia∏ania;

3) operatorzy powinni mieç zapewnione prawo po-
dejmowania niezale˝nych decyzji w zakresie za-
rzàdzanego majàtku koniecznego do ich dzia∏ania,
w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub
rozbudowy sieci;

4) kierownictwo przedsi´biorstw zintegrowanych
pionowo nie powinno wydawaç operatorom pole-
ceƒ dotyczàcych ich bie˝àcego funkcjonowania
ani podejmowaç decyzji w zakresie budowy sieci
lub jej modernizacji, chyba ˝e te polecenia lub de-
cyzje dotyczy∏yby dzia∏aƒ operatorów, które wy-
kracza∏yby poza zatwierdzony plan finansowy lub
równowa˝ny dokument.

3. Dzia∏ania majàce na celu zapewnienie niezale˝-
noÊci operatorów powinny umo˝liwiaç funkcjono-
wanie mechanizmów koordynacyjnych, które zapew-
nià ochron´ praw w∏aÊcicielskich w zakresie nadzoru
nad wykonywanym przez operatorów zarzàdem
i wykonywanà przez nich dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
w odniesieniu do rentownoÊci zarzàdzanych przez
nich aktywów, w szczególnoÊci dotyczàcych sposo-
bu zarzàdzania zyskiem z udzia∏ów kapita∏owych, za-
twierdzania rocznego planu finansowego lub równo-
wa˝nego dokumentu i ustalania ograniczeƒ w zakre-
sie poziomu ca∏kowitego zad∏u˝enia ich przedsi´-
biorstwa.

4. Operatorzy opracowujà i sà odpowiedzialni za
realizacj´ programów, w których okreÊlajà przedsi´-
wzi´cia, jakie nale˝y podjàç w celu zapewnienia niedy-
skryminacyjnego traktowania u˝ytkowników systemu,
w tym szczegó∏owe obowiàzki pracowników wynikajà-
ce z tych programów.

5. Operatorzy przedstawiajà Prezesowi Urz´du Re-
gulacji Energetyki, do dnia 31 marca ka˝dego roku,
sprawozdania zawierajàce opisy dzia∏aƒ podj´tych
w roku poprzednim w celu realizacji programów,
o których mowa w ust. 4.

6. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki, na koszt
operatorów, sprawozdania, o których mowa w ust. 5.

7. Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do operatora
systemu dystrybucyjnego:

1) elektroenergetycznego, je˝eli liczba odbiorców
przy∏àczonych do sieci nie jest wi´ksza ni˝ sto ty-
si´cy;

2) obs∏ugujàcego system elektroenergetyczny o rocz-
nym zu˝yciu energii elektrycznej nieprzekra-
czajàcym 3 TWh w 1996 r., w którym mniej ni˝
5 % rocznego zu˝ycia energii elektrycznej pocho-
dzi∏o z innych po∏àczonych z nim systemów elek-
troenergetycznych;

3) gazowego, je˝eli liczba odbiorców przy∏àczonych
do sieci nie jest wi´ksza ni˝ sto tysi´cy i sprzeda˝
paliw gazowych w ciàgu roku nie przekracza
100 mln m3.

Art. 9e.38) 1. Potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w odnawialnym êródle energii jest Êwia-
dectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „Êwia-
dectwem pochodzenia”.
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37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; przepisy te, w zakresie
dotyczàcym obowiàzku uzyskania niezale˝noÊci, pod
wzgl´dem formy prawnej, operatorów systemów dys-
trybucyjnych, stosuje si´ od dnia 1 lipca 2007 r., sto-
sownie do art. 22 pkt 2 tej ustawy. 

———————
38) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 kwietnia

2004 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 91,
poz. 875), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.;
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2005 r. 



2. Âwiadectwo pochodzenia zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ i adres przedsi´biorstwa energetycznego
zajmujàcego si´ wytwarzaniem energii elektrycz-
nej w odnawialnym êródle energii;

2) okreÊlenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialne-
go êród∏a energii, w którym energia elektryczna
zosta∏a wytworzona;

3) dane dotyczàce iloÊci energii elektrycznej obj´tej
Êwiadectwem pochodzenia i wytworzonej w okre-
Êlonym odnawialnym êródle energii;

4) okreÊlenie okresu, w którym energia elektryczna
zosta∏a wytworzona, z uwzgl´dnieniem podzia∏u
na kwarta∏y kalendarzowe.

3. Âwiadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urz´du
Regulacji Energetyki na wniosek przedsi´biorstwa
energetycznego zajmujàcego si´ wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej w odnawialnych êród∏ach energii, z∏o-
˝ony za poÊrednictwem operatora systemu elektro-
energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. Do Êwiadectw pochodzenia stosuje si´ od-
powiednio przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego o wydawaniu zaÊwiadczeƒ. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazw´ i adres przedsi´biorstwa energetycznego
zajmujàcego si´ wytwarzaniem energii elektrycz-
nej w odnawialnym êródle energii;

2) okreÊlenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialne-
go êród∏a energii, w którym energia elektryczna
zosta∏a wytworzona;

3) dane dotyczàce iloÊci energii elektrycznej wytwo-
rzonej w okreÊlonym odnawialnym êródle energii;

4) okreÊlenie okresu, w którym energia elektryczna
zosta∏a wytworzona, z uwzgl´dnieniem podzia∏u
na kwarta∏y kalendarzowe.

5. Operator systemu elektroenergetycznego prze-
kazuje Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki wnio-
sek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych
dotyczàcych iloÊci energii elektrycznej wprowadzonej
do sieci, okreÊlonych na podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ
pomiarowo-rozliczeniowych.

6. Prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectwa po-
chodzenia sà zbywalne i stanowià towar gie∏dowy,
o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538). 

7. Prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectwa po-
chodzenia powstajà z chwilà zapisania Êwiadectwa, na
podstawie informacji o wydanych Êwiadectwach po-
chodzenia, o której mowa w ust. 17, po raz pierwszy
na koncie ewidencyjnym w rejestrze Êwiadectw po-
chodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym

mowa w ust. 9, i przys∏ugujà osobie b´dàcej posiada-
czem tego konta. 

8. Przeniesienie praw majàtkowych wynikajàcych
ze Êwiadectwa pochodzenia nast´puje z chwilà doko-
nania odpowiedniego zapisu w rejestrze Êwiadectw
pochodzenia.

9. Rejestr Êwiadectw pochodzenia prowadzi pod-
miot prowadzàcy gie∏d´ towarowà w rozumieniu usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towaro-
wych i organizujàcy na tej gie∏dzie obrót prawami ma-
jàtkowymi wynikajàcymi ze Êwiadectw pochodzenia. 

10. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowià-
zany prowadziç rejestr Êwiadectw pochodzenia w spo-
sób zapewniajàcy:

1) identyfikacj´ podmiotów, którym przys∏ugujà pra-
wa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectw pocho-
dzenia;

2) identyfikacj´ przys∏ugujàcych praw majàtkowych
wynikajàcych ze Êwiadectw pochodzenia oraz od-
powiadajàcej tym prawom iloÊci energii elektrycz-
nej;

3) zgodnoÊç iloÊci energii elektrycznej obj´tej zareje-
strowanymi Êwiadectwami pochodzenia z iloÊcià
energii elektrycznej odpowiadajàcà prawom ma-
jàtkowym wynikajàcym z tych Êwiadectw.

11. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowià-
zany, na wniosek przedsi´biorstwa energetycznego,
o którym mowa w art. 9a ust. 1, wydaç dokument
stwierdzajàcy prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwia-
dectw pochodzenia przys∏ugujàce wnioskodawcy i od-
powiadajàcà tym prawom iloÊç energii elektrycznej.

12. Wpis do rejestru Êwiadectw pochodzenia oraz
dokonane zmiany w rejestrze podlegajà op∏acie w wy-
sokoÊci odzwierciedlajàcej koszty prowadzenia reje-
stru. 

13. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, na wnio-
sek przedsi´biorstwa energetycznego, o którym mo-
wa w art. 9a ust. 1, któremu przys∏ugujà prawa majàt-
kowe wynikajàce ze Êwiadectwa pochodzenia, uma-
rza, w drodze decyzji, to Êwiadectwo pochodzenia
w ca∏oÊci albo w cz´Êci. 

14. Âwiadectwo pochodzenia umorzone do dnia
31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzgl´d-
niane przy rozliczeniu wykonania obowiàzku okreÊlo-
nego w art. 9a ust. 1 w poprzednim roku kalendarzo-
wym. 

15. Prawa majàtkowe wynikajàce ze Êwiadectwa
pochodzenia wygasajà z chwilà jego umorzenia.

16. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mo-
wa w art. 9a ust. 1, wraz z wnioskiem o umorzenie
Êwiadectwa pochodzenia jest obowiàzane z∏o˝yç Pre-
zesowi Urz´du Regulacji Energetyki dokument, o któ-
rym mowa w ust. 11.
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17. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki przekazuje
informacje o wydanych i umorzonych Êwiadectwach
pochodzenia podmiotowi prowadzàcemu rejestr tych
Êwiadectw, o którym mowa w ust. 9.

18. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych
êród∏ach energii o ∏àcznej mocy elektrycznej nieprze-
kraczajàcej 5 MW zwalnia si´ z:

1) op∏at, o których mowa w ust. 12; 

2) op∏aty skarbowej za wydanie Êwiadectwa pocho-
dzenia;

3) op∏aty skarbowej za wydanie koncesji na wytwa-
rzanie energii elektrycznej w odnawialnych êró-
d∏ach energii, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1.

Art. 9f.39) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki, co pi´ç lat, przedstawia Radzie Ministrów raport
okreÊlajàcy cele w zakresie udzia∏u energii elektrycz-
nej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii
znajdujàcych si´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w krajowym zu˝yciu energii elektrycznej w kolej-
nych dziesi´ciu latach, zgodne z zobowiàzaniami wy-
nikajàcymi z umów mi´dzynarodowych dotyczàcych
ochrony klimatu, oraz Êrodki zmierzajàce do realizacji
tych celów. 

2. Krajowe zu˝ycie energii elektrycznej oblicza si´
jako sum´ krajowej produkcji energii elektrycznej,
w tym produkcji tej energii na w∏asne potrzeby oraz
importu energii elektrycznej, pomniejszonà o jej eks-
port.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki, przyjmuje raport, o którym
mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
podstawie sprawozdania Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki, o którym mowa w art. 24 ust. 1, sporzàdza
co dwa lata raport zawierajàcy analiz´ realizacji celów
iloÊciowych i osiàgni´tych wyników w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej w odnawialnych êró-
d∏ach energii. W zakresie zobowiàzaƒ wynikajàcych
z umów mi´dzynarodowych dotyczàcych ochrony kli-
matu raport sporzàdza si´ w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ra-
porty, o których mowa w ust. 1 i 4, w terminie do dnia
27 paêdziernika danego roku, w którym wyst´puje
obowiàzek przedstawienia raportu. Raport, o którym
mowa w ust. 1, podlega og∏oszeniu po przyj´ciu przez
Rad´ Ministrów.

Art. 9g.40) 1. Operator systemu przesy∏owego
i operator systemu dystrybucyjnego sà obowiàzani do

opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploata-
cji sieci przesy∏owej lub instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej „instrukcjami”.

2. Operator systemu przesy∏owego i operator sys-
temu dystrybucyjnego informujà u˝ytkowników syste-
mu, w formie pisemnej lub za pomocà innego Êrodka
komunikowania przyj´tego przez operatora systemu,
o publicznym dost´pie do projektu instrukcji lub jej
zmian oraz o mo˝liwoÊci zg∏aszania uwag, okreÊlajàc
miejsce i termin ich zg∏aszania, nie krótszy ni˝ 14 dni
od dnia udost´pnienia projektu instrukcji lub jej
zmian.

3. Instrukcje opracowywane dla sieci gazowych
okreÊlajà szczegó∏owe warunki korzystania z tych sie-
ci przez u˝ytkowników systemu oraz warunki i sposób
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwo-
ju tych sieci, w szczególnoÊci dotyczàce:

1) przy∏àczania sieci dystrybucyjnych, urzàdzeƒ od-
biorców koƒcowych, po∏àczeƒ mi´dzysystemo-
wych oraz gazociàgów bezpoÊrednich;

2) wymagaƒ technicznych dla urzàdzeƒ, instalacji
i sieci wraz z niezb´dnà infrastrukturà pomocni-
czà;

3) kryteriów bezpieczeƒstwa funkcjonowania syste-
mu gazowego;

4) wspó∏pracy pomi´dzy operatorami systemów ga-
zowych;

5) przekazywania informacji pomi´dzy przedsi´bior-
stwami energetycznymi oraz pomi´dzy przedsi´-
biorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametrów jakoÊciowych paliw gazowych i stan-
dardów jakoÊciowych obs∏ugi u˝ytkowników sys-
temu.

4. Instrukcje opracowywane dla sieci elektroener-
getycznych okreÊlajà szczegó∏owe warunki korzystania
z tych sieci przez u˝ytkowników systemu oraz warunki
i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju tych sieci, w szczególnoÊci dotyczàce:

1) przy∏àczania urzàdzeƒ wytwórczych, sieci dystry-
bucyjnych, urzàdzeƒ odbiorców koƒcowych, po∏à-
czeƒ mi´dzysystemowych oraz linii bezpoÊred-
nich;

2) wymagaƒ technicznych dla urzàdzeƒ, instalacji
i sieci wraz z niezb´dnà infrastrukturà pomocniczà;

3) kryteriów bezpieczeƒstwa funkcjonowania syste-
mu elektroenergetycznego, w tym uzgadniania
planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13;

4) wspó∏pracy pomi´dzy operatorami systemów
elektroenergetycznych, w tym w zakresie koordy-
nowanej sieci 110 kV;

5) przekazywania informacji pomi´dzy przedsi´bior-
stwami energetycznymi oraz pomi´dzy przedsi´-
biorstwami energetycznymi a odbiorcami;
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6) parametrów jakoÊciowych energii elektrycznej
i standardów jakoÊciowych obs∏ugi u˝ytkowników
systemu.

5. Operator systemu dystrybucyjnego uwzgl´dnia
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
wymagania okreÊlone w opracowanej przez operatora
systemu przesy∏owego instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesy∏owej.

6. Instrukcja opracowywana przez operatora syste-
mu przesy∏owego powinna tak˝e zawieraç wyodr´b-
nionà cz´Êç dotyczàcà bilansowania systemu i zarzà-
dzania ograniczeniami systemowymi, okreÊlajàcà:

1) warunki, jakie muszà byç spe∏nione w zakresie bi-
lansowania systemu i zarzàdzania ograniczeniami
systemowymi;

2) procedury:

a) zg∏aszania i przyjmowania przez operatora sys-
temu przesy∏owego elektroenergetycznego do
realizacji umów sprzeda˝y oraz programów do-
starczania i odbioru energii elektrycznej,

b) zg∏aszania do operatora systemu przesy∏owe-
go umów o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania pa-
liw gazowych lub energii elektrycznej,

c) bilansowania systemu, w tym sposób rozlicza-
nia kosztów jego bilansowania,

d) zarzàdzania ograniczeniami systemowymi,
w tym sposób rozliczania kosztów tych ograni-
czeƒ,

e) awaryjne;

3) sposób post´powania w stanach zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa zaopatrzenia w paliwa gazowe lub
energi´ elektrycznà;

4) procedury i zakres wymiany informacji niezb´dnej
do bilansowania systemu i zarzàdzania ogranicze-
niami systemowymi;

5) kryteria dysponowania mocà jednostek wytwór-
czych energii elektrycznej oraz zarzàdzania po∏à-
czeniami systemów gazowych albo systemów
elektroenergetycznych.

7. Operator systemu przesy∏owego przedk∏ada
Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki do zatwierdze-
nia, w drodze decyzji, t´ cz´Êç instrukcji, która dotyczy
bilansowania systemu przesy∏owego i zarzàdzania
ograniczeniami systemowymi, wraz z informacjà
o zg∏oszonych przez u˝ytkowników systemu uwagach
oraz sposobie ich uwzgl´dnienia. 

8. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki, na koszt
operatora systemu przesy∏owego, zatwierdzonà cz´Êç
instrukcji, o której mowa w ust. 7. 

9. Operator systemu dystrybucyjnego, w terminie
60 dni od dnia og∏oszenia zatwierdzonej cz´Êci in-
strukcji, o której mowa w ust. 7, przedstawia Prezeso-

wi Urz´du Regulacji Energetyki do zatwierdzenia t´
cz´Êç instrukcji, która dotyczy bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarzàdzania ograniczeniami syste-
mowymi, wraz z informacjà o zg∏oszonych przez u˝yt-
kowników systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzgl´dnienia.

10. Operator systemu przesy∏owego i operator
systemu dystrybucyjnego zamieszczajà na swoich
stronach internetowych obowiàzujàce instrukcje oraz
udost´pniajà je do publicznego wglàdu w swoich sie-
dzibach.

Art. 9h.40) 1. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
na wniosek w∏aÊciciela sieci przesy∏owej, sieci dystry-
bucyjnej, instalacji magazynowania paliw gazowych
lub instalacji skraplania gazu ziemnego, wyznacza,
w drodze decyzji, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝
okres obowiàzywania koncesji, operatorów: syste-
mów przesy∏owych, systemów dystrybucyjnych, sys-
temów magazynowania paliw gazowych, systemów
skraplania gazu ziemnego lub operatorów systemu
po∏àczonego oraz okreÊla obszar, na którym b´dzie
wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza.

2. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, wyznacza-
jàc operatorów zgodnie z ust. 1, bierze pod uwag´ ich
efektywnoÊç ekonomicznà i skutecznoÊç zarzàdzania
systemami gazowymi albo systemami elektroenerge-
tycznymi.

Art. 9i.40) 1. Sprzedawców z urz´du wy∏ania Pre-
zes Urz´du Regulacji Energetyki w drodze przetargu.
W przetargu mogà uczestniczyç przedsi´biorstwa
energetyczne posiadajàce koncesje na obrót paliwami
gazowymi lub energià elektrycznà.

2.41) Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza,
organizuje i przeprowadza przetarg.

3. W og∏oszeniu o przetargu okreÊla si´:

1) zakres us∏ug kompleksowych b´dàcych przedmio-
tem przetargu;

2) nazw´ i siedzib´ operatora systemu przesy∏owego
lub operatora systemu dystrybucyjnego oraz ob-
szar Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego b´dzie
wy∏oniony sprzedawca z urz´du;

3) miejsce i termin udost´pnienia dokumentacji
przetargowej.

4. Og∏oszenie o przetargu Prezes Urz´du Regulacji
Energetyki publikuje w Biuletynie Urz´du Regulacji
Energetyki.

5. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki okreÊla
w dokumentacji przetargowej warunki, jakie powinno
spe∏niaç przedsi´biorstwo energetyczne uczestniczàce
w przetargu, oraz wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç oferta, a tak˝e kryteria oceny ofert; w doku-
mentacji przetargowej mogà byç okreÊlone warunki
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wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
Êwiadczenia us∏ug kompleksowych przez sprzedawc´
z urz´du.

6. OkreÊlajàc w dokumentacji przetargowej kryte-
ria oceny ofert oraz dokonujàc wyboru oferty na
sprzedawc´ z urz´du, Prezes Urz´du Regulacji Energe-
tyki kieruje si´:

1) doÊwiadczeniem oferenta i efektywnoÊcià ekono-
micznà wykonywanej przez niego dzia∏alnoÊci go-
spodarczej;

2) warunkami technicznymi oraz wysokoÊcià Êrod-
ków finansowych, jakie posiada oferent, niezb´d-
nymi do realizacji zadaƒ sprzedawcy z urz´du.

7. Dokumentacja przetargowa jest udost´pniana
za op∏atà, która nie mo˝e przekroczyç kosztów wyko-
nania dokumentacji; op∏ata jest pobierana przez Urzàd
Regulacji Energetyki.

8. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, w drodze
decyzji, uniewa˝nia przetarg, je˝eli zosta∏y ra˝àco na-
ruszone przepisy prawa.

9. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki uznaje,
w drodze decyzji, przetarg za nierozstrzygni´ty, je˝eli:

1) ˝aden z uczestników nie spe∏ni∏ warunków uczest-
nictwa w przetargu;

2) w terminie wskazanym w dokumentacji przetargo-
wej do przetargu nie przystàpi∏o ˝adne przedsi´-
biorstwo energetyczne.

10. W przypadku niewy∏onienia, w drodze przetar-
gu, sprzedawcy z urz´du Prezes Urz´du Regulacji
Energetyki, na okres 12 miesi´cy, wyznacza z urz´du,
w drodze decyzji, tego sprzedawc´. 

11. Po wy∏onieniu, w drodze przetargu, lub wyzna-
czeniu sprzedawcy z urz´du, Prezes Urz´du Regulacji
Energetyki dokonuje zmian w koncesji udzielonej
przedsi´biorstwu energetycznemu wy∏onionemu lub
wyznaczonemu na tego sprzedawc´, okreÊlajàc w niej:

1) warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie Êwiadczenia us∏ug kompleksowych;

2) przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii elektrycznej, b´dàce operatorem systemu,
do którego sà przy∏àczeni odbiorcy paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym niekorzystajàcym z prawa wyboru
sprzedawcy. 

12. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb og∏aszania przetar-
gu zapewniajàcy w∏aÊciwe poinformowanie o przetar-
gu podmiotów nim zainteresowanych oraz szczegó∏o-
we wymagania co do zawartoÊci dokumentacji prze-
targowej, a tak˝e warunki i tryb organizowania i prze-
prowadzania przetargu, kierujàc si´ potrzebà zapew-
nienia przejrzystych warunków i kryteriów przetargu
oraz równoprawnego traktowania jego uczestników.

Art. 9j.40) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zaj-
mujàce si´ obrotem gazem ziemnym z zagranicà jest
obowiàzane utrzymywaç zapasy tego gazu w iloÊci
3 % planowanej przez to przedsi´biorstwo rocznej
wielkoÊci importu gazu ziemnego. 

2. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzane zapewniç dost´pnoÊç zapa-
sów gazu ziemnego, o których mowa w ust. 1, w przy-
padku nieprzewidzianego wzrostu zu˝ycia gazu ziem-
nego przez odbiorców, wystàpienia zak∏óceƒ w dosta-
wach gazu ziemnego z importu, awarii w sieciach in-
nych operatorów systemu gazowego lub zagro˝enia
bezpieczeƒstwa funkcjonowania tego systemu.

3. W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego przedsi´bior-
stwo energetyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej i przy∏àczone do sieci elektroenerge-
tycznej nale˝àcej do tego systemu jest obowiàzane do
wytwarzania energii elektrycznej lub pozostawania
w gotowoÊci do jej wytwarzania, je˝eli jest to koniecz-
ne do zapewnienia jakoÊci dostarczanej energii oraz
ciàg∏oÊci i niezawodnoÊci dostarczania tej energii do
odbiorców lub unikni´cia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
osób lub strat materialnych.

4. W przypadku wystàpienia gwa∏townego, nie-
przewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urzàdzeƒ,
instalacji, sieci lub obiektów budowlanych powodujà-
cego przerw´ w ich u˝ywaniu lub utrat´ ich w∏aÊciwo-
Êci zagra˝ajàcà bezpieczeƒstwu funkcjonowania sy-
stemu gazowego lub systemu elektroenergetyczne-
go operator systemu przesy∏owego podejmuje we
wspó∏pracy z zainteresowanymi podmiotami niezb´d-
ne dzia∏ania majàce na celu przywrócenie prawid∏o-
wego funkcjonowania tego systemu, zgodnie z proce-
durami okreÊlonymi w art. 9g ust. 6.

5. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 4, polegajà na:

1) dostarczaniu paliwa gazowego do systemu lub
pozostawania w gotowoÊci do jego dostarczania;

2) wytwarzaniu energii elektrycznej lub pozostawa-
nia w gotowoÊci do jej wytwarzania;

3) uruchomieniu dodatkowych:

a) dostaw paliw gazowych, w tym stanowiàcych
zapasy, o których mowa w ust. 1,

b) jednostek wytwórczych energii elektrycznej;

4) wprowadzaniu ograniczenia lub wstrzymaniu po-
boru paliw gazowych lub energii elektrycznej
przez odbiorców tych paliw lub energii na okreÊlo-
nym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej s∏u˝àcej
do prowadzenia ruchu sieciowego.

6. O wystàpieniu zdarzeƒ, o których mowa
w ust. 4, operator systemu przesy∏owego gazowego
lub operator systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego niezw∏ocznie informuje ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki oraz Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki.
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7. Koszty ponoszone przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne w zwiàzku z realizacjà obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1, sà zaliczane do kosztów dzia∏alnoÊci
wymienionych w art. 45 ust. 1.

Art. 9k.40) Operator systemu przesy∏owego dzia∏a
w formie spó∏ki akcyjnej, której jedynym akcjonariu-
szem jest Skarb Paƒstwa.

Art. 10. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujà-
ce 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 przeprowadze-
nie kontroli w zakresie zgodnoÊci wielkoÊci zapasów
paliw z wielkoÊciami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu,
o którym 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 Re-
gulacji Energetyki do dokonywania kontroli sà upraw-
nione do:

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

2) analizy dokumentów dotyczàcych ewidencjono-
wania 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
zapasów, uwzgl´dniajàc rodzaj dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, mo˝liwoÊci techniczne i organizacyjne w zakresie
gromadzenia zapasów.

Art. 11. 1. W przypadku:

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

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 ciek-
∏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 do-
bowego 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 okreÊ-
lonych w ust. 2 i 3 podlegajà kontroli w zakresie prze-
strzegania ich stosowania.

5. Organami uprawnionymi do kontroli stosowa-
nia 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 gospo-
darki paliwami i energià, o których mowa
w art. 21a — w odniesieniu do jednostek wymie-
nionych 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.

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.

9.42) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki in-
formuje niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà i paƒstwa

Dziennik Ustaw Nr 89 — 4206 — Poz. 625

———————
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 3 ustawy z dnia

20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
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cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz paƒstwa cz∏on-
kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym o wprowadzonych ograniczeniach,
o których mowa w ust. 7, w zakresie dostarczania i po-
boru gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Rozdzia∏ 3

Polityka energetyczna

Art. 12. 1. Naczelnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach polityki energetycznej
jest Minister Gospodarki43). 

2. Zadania Ministra Gospodarki43) w zakresie poli-
tyki energetycznej obejmujà:

1)44) przygotowanie projektu polityki energetycznej
paƒstwa i koordynowanie jej realizacji;

2) okreÊlanie szczegó∏owych warunków planowania
i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w pali-
wa i energi´, w trybie i zakresie ustalonych w usta-
wie;

3)45) nadzór nad bezpieczeƒstwem zaopatrzenia
w paliwa gazowe i energi´ elektrycznà oraz nadzór
nad funkcjonowaniem krajowych systemów ener-
getycznych w zakresie okreÊlonym ustawà;

4) wspó∏dzia∏anie z wojewodami i samorzàdami te-
rytorialnymi w sprawach planowania i realizacji
systemów zaopatrzenia w paliwa i energi´;

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

6) (uchylony)46).

3. (uchylony)47).

Art. 13.48) Celem polityki energetycznej paƒstwa
jest zapewnienie bezpieczeƒstwa energetycznego kra-
ju, wzrostu konkurencyjnoÊci gospodarki i jej efektyw-
noÊci energetycznej, a tak˝e ochrony Êrodowiska.

Art. 14.48) Polityka energetyczna paƒstwa okreÊla
w szczególnoÊci:

1) bilans paliwowo-energetyczny kraju;

2) zdolnoÊci wytwórcze krajowych êróde∏ paliw
i energii;

3) zdolnoÊci przesy∏owe, w tym po∏àczenia transgra-
niczne;

4) efektywnoÊç energetycznà gospodarki;

5) dzia∏ania w zakresie ochrony Êrodowiska;

6) rozwój wykorzystania odnawialnych êróde∏ ener-
gii;

7) wielkoÊci i rodzaje zapasów paliw;

8) kierunki restrukturyzacji i przekszta∏ceƒ w∏asno-
Êciowych sektora paliwowo-energetycznego;

9) kierunki prac naukowo-badawczych;

10) wspó∏prac´ mi´dzynarodowà.

Art. 15.48) 1. Polityka energetyczna paƒstwa jest
opracowywana zgodnie z zasadà zrównowa˝onego
rozwoju kraju i zawiera: 

1) ocen´ realizacji polityki energetycznej paƒstwa za
poprzedni okres; 

2) cz´Êç prognostycznà obejmujàcà okres nie krótszy
ni˝ 20 lat;

3) program dzia∏aƒ wykonawczych na okres 4 lat za-
wierajàcy instrumenty jego realizacji.

2. Polityk´ energetycznà paƒstwa opracowuje si´
co 4 lata.

Art. 15a.49) 1. Rada Ministrów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, przyjmuje poli-
tyk´ energetycznà paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy-
j´tà przez Rad´ Ministrów polityk´ energetycznà paƒ-
stwa.

Art. 15b.49) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki opracowuje, w terminie do dnia 30 czerwca da-
nego roku, sprawozdania z wyników nadzoru nad bez-
pieczeƒstwem zaopatrzenia w gaz ziemny i energi´
elektrycznà.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawie-
rajà informacje obejmujàce w szczególnoÊci: 

1) popyt i poda˝ gazu ziemnego i energii elektrycz-
nej; 
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43) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, sto-

sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 4 i art. 9 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568
i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390, Nr 240,
poz. 2408 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414
i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 75, poz. 519), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2. 

46) Przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 2.

47) Przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48,
poz. 555), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 czerwca 2000 r.

48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
49) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



2) êród∏a i kierunki zaopatrzenia gospodarki krajowej
w gaz ziemny i energi´ elektrycznà oraz mo˝liwo-
Êci dysponowania tymi êród∏ami;

3) stan infrastruktury technicznej sektora gazowego
i elektroenergetycznego;

4) dzia∏ania podejmowane dla pokrycia szczytowego
zapotrzebowania na gaz ziemny i energi´ elek-
trycznà oraz post´powanie w przypadku niedobo-
rów ich dostaw;

5) oddzia∏ywanie sektora gazowego i elektroenerge-
tycznego na Êrodowisko;

6) poziom zapasów:

a) gazu ziemnego, 

b) paliw wykorzystywanych do wytwarzania ener-
gii elektrycznej; 

7) sytuacj´ ekonomicznà przedsi´biorstw energe-
tycznych, w tym konkurencyjnoÊç cenowà gazu
ziemnego i energii elektrycznej;

8) skutecznoÊç podejmowanych dzia∏aƒ w zakresie
bezpieczeƒstwa zaopatrzenia w gaz ziemny i ener-
gi´ elektrycznà;

9) przewidywane zapotrzebowanie na gaz ziemny
i energi´ elektrycznà;

10) planowane lub b´dàce w budowie nowe moce
êróde∏ energii elektrycznej lub zdolnoÊci przesy∏o-
wych gazu ziemnego.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawie-
rajà tak˝e wnioski wynikajàce ze sprawowania nadzo-
ru nad bezpieczeƒstwem zaopatrzenia w gaz ziemny
i energi´ elektrycznà.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏asza
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 31 lipca danego
roku.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki przekazuje Komi-
sji Europejskiej do dnia 31 sierpnia: 

1) co roku — dotyczàce gazu ziemnego;

2) co 2 lata — dotyczàce energii elektrycznej.

Art. 15c.49) 1. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Skarbu Paƒstwa oraz Prezesem Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów opracowuje sprawozdanie
dotyczàce nadu˝ywania pozycji dominujàcej przez
przedsi´biorstwa energetyczne i ich zachowaƒ
sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii
elektrycznej oraz przekazuje je, do dnia 31 lipca ka˝de-
go roku, Komisji Europejskiej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra informacje o:

1) zmianie struktury w∏aÊcicielskiej przedsi´biorstw
energetycznych dzia∏ajàcych na rynku energii
elektrycznej;

2) podj´tych dzia∏aniach majàcych na celu zapew-
nienie wystarczajàcej ró˝norodnoÊci uczestników
rynku i zwi´kszenia konkurencji;

3) po∏àczeniach z systemami innych paƒstw.

Art. 16. 1.50) Przedsi´biorstwa energetyczne zaj-
mujàce si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazo-
wych lub energii sporzàdzajà dla obszaru swojego
dzia∏ania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przysz∏ego zapotrzebowania na paliwa gazowe
lub energi´, uwzgl´dniajàc miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gmi-
ny okreÊlone w studium uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 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) przedsi´wzi´cia w zakresie modernizacji, rozbudo-
wy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych
êróde∏ paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep∏a, w tym êróde∏ odnawialnych;

2a)51) przedsi´wzi´cia w zakresie modernizacji, roz-
budowy lub budowy po∏àczeƒ z systemami gazo-
wymi albo z systemami elektroenergetycznymi in-
nych paƒstw;

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
nadmiernego wzrostu cen i stawek op∏at dla paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep∏a, przy zapew-
nieniu ciàg∏oÊci, niezawodnoÊci i jakoÊci dostaw.
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o której mowa w odnoÊniku 2.
51) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.



5.52) W celu racjonalizacji przedsi´wzi´ç inwesty-
cyjnych, przy sporzàdzaniu planów, o których mowa
w ust. 1, przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii sà obowiàzane wspó∏pracowaç z przy∏àczony-
mi podmiotami oraz gminami, na których obszarze
przedsi´biorstwa te wykonujà dzia∏alnoÊç gospodar-
czà; wspó∏praca powinna polegaç w szczególnoÊci 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 paliw gazowych lub energii;

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

6.52) Projekty planów, o których mowa w ust. 1,
podlegajà uzgodnieniu z Prezesem Urz´du Regulacji
Energetyki, z wy∏àczeniem planów rozwoju przedsi´-
biorstw energetycznych wykonujàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie przesy∏ania lub dystrybucji:

1) paliw gazowych, dla mniej ni˝ 50 odbiorców, któ-
rym przedsi´biorstwo to dostarcza rocznie mniej
ni˝ 50 mln m3 tych paliw;

2) energii elektrycznej, dla mniej ni˝ 100 odbiorców,
którym przedsi´biorstwo to dostarcza rocznie
mniej ni˝ 50 GWh tej energii;

3) ciep∏a.

Art. 16a.53) 1. W przypadku mo˝liwoÊci wystàpie-
nia niedoboru w zakresie zaspokojenia d∏ugookreso-
wego zapotrzebowania na energi´ elektrycznà, po
stwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, na podstawie sprawozdania, o którym mo-
wa w art. 15b ust. 1, ˝e istniejàce i b´dàce w trakcie
budowy moce wytwórcze energii elektrycznej oraz
przedsi´wzi´cia racjonalizujàce jej zu˝ycie nie zapew-
niajà d∏ugookresowego bezpieczeƒstwa dostaw tej
energii, Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza,
organizuje i przeprowadza przetarg na budow´ no-
wych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub re-
alizacj´ przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych zapotrzebowa-
nie na energi´ elektrycznà. 

2. W og∏oszeniu o przetargu okreÊla si´ przedmiot
przetargu, jego zakres, warunki uczestnictwa, rodzaje
instrumentów ekonomiczno-finansowych okreÊlone
w odr´bnych przepisach, umo˝liwiajàcych budow´
nowych mocy wytwórczych lub realizacj´ przedsi´-
wzi´ç zmniejszajàcych zapotrzebowanie na energi´
elektrycznà na warunkach preferencyjnych, oraz miej-
sce i termin udost´pnienia dokumentacji przetargo-
wej.

3. Do przetargu stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 9i ust. 3 i 4 oraz ust. 6—8.

4. Przed skierowaniem og∏oszenia o przetargu do
Biuletynu Urz´du Regulacji Energetyki Prezes Urz´du
Regulacji Energetyki uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych i z innymi w∏aÊciwymi
organami administracji paƒstwowej rodzaje instru-
mentów, o których mowa w ust. 2.

5. OkreÊlajàc w dokumentacji przetargowej kryte-
ria oceny ofert oraz dokonujàc wyboru oferty na budo-
w´ nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej
lub realizacj´ przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych zapotrze-
bowanie na t´ energi´, Prezes Urz´du Regulacji Ener-
getyki kieruje si´:

1) politykà energetycznà paƒstwa;

2) bezpieczeƒstwem systemu elektroenergetyczne-
go;

3) wymaganiami dotyczàcymi ochrony zdrowia i Êro-
dowiska oraz bezpieczeƒstwa publicznego;

4) efektywnoÊcià energetycznà i ekonomicznà przed-
si´wzi´cia;

5) lokalizacjà budowy nowych mocy wytwórczych
energii elektrycznej;

6) rodzajem paliw przeznaczonych do wykorzystania
w nowych mocach wytwórczych energii elektrycz-
nej.

6. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki przekazuje
Komisji Europejskiej warunki przetargu w terminie
umo˝liwiajàcym ich opublikowanie w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej co najmniej na 6 miesi´cy
przed dniem zamkni´cia sk∏adania ofert o przystàpie-
niu do przetargu.

7. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki zawiera
z uczestnikiem przetargu, którego oferta zosta∏a wy-
brana, umow´, w której okreÊla si´ w szczególnoÊci
obowiàzki uczestnika, rodzaje instrumentów, o któ-
rych mowa w ust. 2, oraz zasady rozliczania wsparcia
finansowego wynikajàcego z tych instrumentów.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb og∏aszania przetargu
na budow´ nowych mocy wytwórczych energii elek-
trycznej lub realizacj´ przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych
zapotrzebowanie na energi´ elektrycznà zapewniajàcy
w∏aÊciwe poinformowanie podmiotów zainteresowa-
nych przetargiem, a tak˝e szczegó∏owe wymagania co
do zawartoÊci dokumentacji przetargowej oraz warun-
ki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu,
kierujàc si´ potrzebà zapewnienia przejrzystych wa-
runków i kryteriów przetargu oraz równoprawnego
traktowania jego uczestników.

Art. 17.54) Samorzàd województwa uczestniczy
w planowaniu zaopatrzenia w energi´ i paliwa na ob-
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———————
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
53) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.

———————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze
zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji
terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2006 r.



szarze województwa w zakresie okreÊlonym w art. 19
ust. 5 oraz bada zgodnoÊç planów zaopatrzenia
w energi´ i paliwa z politykà energetycznà paƒstwa.

Art. 18. 1. Do zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie za-
opatrzenia w energi´ elektrycznà, ciep∏o i paliwa gazo-
we nale˝y:

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

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

3)55) finansowanie oÊwietlenia ulic, placów i dróg
publicznych znajdujàcych si´ na terenie gminy.

2.56) Gmina realizuje zadania, o których mowa
w ust. 1, zgodnie z politykà energetycznà paƒstwa,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarun-
kowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.

3.57) Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie majà zastosowa-
nia do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu
przepisów o autostradach p∏atnych.

3a. (uchylony)58).

4. (uchylony)58).

Art. 19. 1. 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) ocen´ stanu aktualnego i przewidywanych zmian
zapotrzebowania na ciep∏o, energi´ elektrycznà
i paliwa gazowe;

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

3)59) mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcych nadwy-
˝ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzgl´d-
nieniem energii elektrycznej i ciep∏a wytwarza-
nych w odnawialnych êród∏ach energii, energii

elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwa-
rzaniem ciep∏a oraz zagospodarowania ciep∏a od-
padowego z instalacji przemys∏owych;

4) zakres wspó∏pracy z innymi gminami.

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

5.60) Projekt za∏o˝eƒ podlega opiniowaniu przez
samorzàd województwa w zakresie koordynacji
wspó∏pracy z innymi gminami oraz w zakresie zgod-
noÊci z politykà energetycznà paƒstwa.

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. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane
zaopatrzeniem w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa
gazowe na obszarze gminy majà prawo sk∏adaç wnio-
ski, zastrze˝enia i uwagi do projektu za∏o˝eƒ.

8. Rada gminy uchwala za∏o˝enia do planu zaopa-
trzenia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe,
rozpatrujàc jednoczeÊnie wnioski, zastrze˝enia i uwagi
zg∏oszone w czasie wy∏o˝enia projektu za∏o˝eƒ do pu-
blicznego wglàdu.

Art. 20. 1. W przypadku gdy plany przedsi´biorstw
energetycznych nie zapewniajà realizacji za∏o˝eƒ,
o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrze-
nia w ciep∏o, energi´ elektrycznà i paliwa gazowe, dla
obszaru gminy lub jej cz´Êci. Projekt planu opracowy-
wany jest na podstawie uchwalonych przez rad´ tej
gminy za∏o˝eƒ i winien byç z nim zgodny.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien 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;

1a)61) propozycje w zakresie wykorzystania odna-
wialnych êróde∏ energii;

2) harmonogram realizacji zadaƒ;

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

3. (uchylony)62).
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55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 61 pkt 2 ustawy

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

58) Przez art. 61 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 57.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 38 jako pierwsza.

———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 54.
61) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w odno-

Êniku 38 jako pierwsza.
62) Przez art. 12 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 54.



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

5.63) W celu realizacji planu, o którym mowa
w ust. 1, gmina mo˝e zawieraç umowy z przedsi´bior-
stwami 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 go-
spodarki paliwami i energià oraz promowania konku-
rencji realizuje Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
zwany dalej „Prezesem URE”.

2.64) Prezes URE jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej.

2a.65) Prezesa URE wy∏onionego w drodze konkur-
su powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje Prezesa URE. Kadencja Prezesa
URE trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes URE
pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.

3. (uchylony)66).

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

5. Wiceprezesa URE powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa
URE.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w dro-
dze zarzàdzenia, nadaje statut URE, okreÊlajàcy jego
organizacj´ wewn´trznà.

Art. 21a.67) Organami w∏aÊciwymi w sprawach re-
gulacji gospodarki paliwami i energià dla:

1) jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowa-
nych, jednostek organizacyjnych Policji, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej i Biura
Ochrony Rzàdu oraz jednostek organizacyjnych
wi´ziennictwa podleg∏ych Ministrowi Sprawiedli-
woÊci sà inspekcje gospodarki energetycznej po-
wo∏ywane przez w∏aÊciwych ministrów w uzgod-
nieniu z Prezesem URE;

2) jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu sà inspekcje go-
spodarki energetycznej powo∏ywane przez Szefów
tych Agencji w uzgodnieniu z Prezesem URE.

Art. 22. 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. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zasi´g teryto-
rialny i w∏aÊciwoÊç rzeczowà z uwzgl´dnieniem granic
powiatów.

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

Art. 23.68) 1. Prezes URE reguluje dzia∏alnoÊç
przedsi´biorstw energetycznych zgodnie z ustawà
i politykà energetycznà paƒstwa, zmierzajàc do rów-
nowa˝enia interesów przedsi´biorstw energetycznych
i odbiorców paliw i energii. 

2. Do zakresu dzia∏ania Prezesa URE nale˝y:

1) udzielanie i cofanie koncesji;

2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep∏a pod
wzgl´dem zgodnoÊci z zasadami okreÊlonymi
w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfiko-
wanie kosztów przyjmowanych przez przedsi´-
biorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalku-
lacji cen i stawek op∏at w taryfach;

3) ustalanie:

a) wspó∏czynników korekcyjnych okreÊlajàcych
projektowanà popraw´ efektywnoÊci funkcjo-
nowania przedsi´biorstwa energetycznego
oraz zmian´ warunków wykonywania przez to
przedsi´biorstwo danego rodzaju dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
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———————
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 54.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na
stanowiska kierowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych
(Dz. U. Nr 163, poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r.

65) Dodany przez art. 25 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 64.

66) Przez art. 25 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 64.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



b) okresu obowiàzywania taryf i wspó∏czynników
korekcyjnych, o których mowa w lit. a,

c) wysokoÊci uzasadnionego zwrotu z kapita∏u,
o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla przed-
si´biorstw energetycznych przedk∏adajàcych
taryfy do zatwierdzenia,

d) maksymalnego udzia∏u op∏at sta∏ych w ∏àcz-
nych op∏atach za Êwiadczenie us∏ug przesy∏a-
nia lub dystrybucji dla poszczególnych grup
odbiorców w taryfach dla paliw gazowych
i energii, w przypadkach gdy wymaga tego
ochrona interesów odbiorców;

4) kontrolowanie wykonania obowiàzków, o których
mowa w art. 9a;

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

6) wyznaczanie operatorów systemów, o których
mowa w art. 9h ust. 1;

7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiàzku
Êwiadczenia us∏ug, o których mowa w art. 4 ust. 2,
art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1;

8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
w zakresie bilansowania systemu i zarzàdzania
ograniczeniami systemowymi; 

9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów do-
tyczàcych:

a) wy∏aniania sprzedawców z urz´du,

b) budowy nowych mocy wytwórczych energii
elektrycznej i realizacji przedsi´wzi´ç zmniej-
szajàcych zapotrzebowanie na energi´ elek-
trycznà; 

10) kontrolowanie standardów jakoÊciowych obs∏ugi
odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek od-
biorcy dotrzymania parametrów jakoÊciowych pa-
liw gazowych i energii elektrycznej;

11) kontrolowanie realizacji obowiàzków wynikajà-
cych z przepisów rozporzàdzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dost´pu
do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymia-
ny energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176
z 15.07.2003);

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

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

14) wspó∏dzia∏anie z w∏aÊciwymi organami w prze-
ciwdzia∏aniu praktykom przedsi´biorstw energe-
tycznych ograniczajàcym konkurencj´;

15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie dzia∏aƒ
dla poprawy efektywnoÊci przedsi´biorstw ener-
getycznych;

16) okreÊlanie i publikowanie wskaêników i cen
wskaênikowych istotnych dla procesu kszta∏towa-
nia taryf;

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

18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczàcych
przedsi´biorstw energetycznych, w tym oblicza-
nie i og∏aszanie w terminie do dnia 31 marca ka˝-
dego roku: 

a) Êredniej ceny sprzeda˝y energii elektrycznej
wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciep∏a,

b) Êredniej ceny sprzeda˝y energii elektrycznej na
rynku konkurencyjnym

— w poprzednim roku kalendarzowym;

19) gromadzenie informacji o projektach inwestycyj-
nych b´dàcych w obszarze zainteresowania Unii
Europejskiej i przekazywanie ich do Komisji Euro-
pejskiej, w terminie do dnia 15 kwietnia ka˝dego
roku, oraz przekazywanie do Komisji Europejskiej
informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;

20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowe-
go i elektroenergetycznego w zakresie:

a) zasad zarzàdzania i rozdzia∏u przepustowoÊci
po∏àczeƒ mi´dzysystemowych, z którymi ist-
niejà wzajemne po∏àczenia, we wspó∏pracy
z w∏aÊciwymi organami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, 

b) mechanizmów bilansowania systemu gazowe-
go lub systemu elektroenergetycznego i zarzà-
dzania ograniczeniami w krajowym systemie
gazowym i elektroenergetycznym,

c) warunków przy∏àczania podmiotów do sieci i ich
realizacji oraz dokonywania napraw tej sieci,

d) wype∏niania obowiàzku publikowania przez
operatorów systemów przesy∏owych i dystry-
bucyjnych informacji dotyczàcych po∏àczeƒ
mi´dzysystemowych, korzystania z sieci i roz-
dzia∏u zdolnoÊci przesy∏owych stronom umowy
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji
paliw gazowych lub energii, z uwzgl´dnieniem
koniecznoÊci traktowania tych informacji jako
poufnych ze wzgl´dów handlowych,

e) warunków Êwiadczenia us∏ug magazynowania
paliw gazowych, us∏ug skraplania gazu ziem-
nego oraz innych us∏ug Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwa energetyczne,

f) bezpieczeƒstwa dostarczania paliw gazowych
i energii elektrycznej,

g) wype∏niania przez operatorów systemów prze-
sy∏owych i dystrybucyjnych ich zadaƒ,

h) wype∏niania przez przedsi´biorstwo energe-
tyczne obowiàzków wymienionych w art. 44;
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21) wydawanie oraz umarzanie Êwiadectw pochodze-
nia, o których mowa w art. 9e ust. 1;

22) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie lub ustawach odr´bnych.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5,
z wyjàtkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1
pkt 4, niezb´dna jest opinia w∏aÊciwego miejscowo
zarzàdu województwa.

4. Nieprzedstawienie przez zarzàd województwa
opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 5,
w terminie 14 dni od dnia wp∏yni´cia sprawy do zaopi-
niowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej
opinii.

Art. 24. 1.69) Prezes URE sk∏ada ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do
koƒca pierwszego kwarta∏u, sprawozdanie ze swojej
dzia∏alnoÊci, w tym ocen´ bezpieczeƒstwa dostarcza-
nia paliw gazowych i energii elektrycznej, stosownie
do zakresu dzia∏ania okreÊlonego w art. 23 ust. 2, oraz
przedstawia, na jego ˝àdanie, informacje z zakresu
swojej dzia∏alnoÊci.

2.70) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera tak˝e ocen´ podj´tych dzia∏aƒ zmierzajàcych do
realizacji celów okreÊlonych w raporcie, o którym mo-
wa w art. 9f ust. 1, w zakresie ich zgodnoÊci z zobowià-
zaniami wynikajàcymi z umów mi´dzynarodowych.

Art. 25—27. (uchylone)71).

Art. 28.72) Prezes URE ma prawo wglàdu do ksiàg
rachunkowych przedsi´biorstwa energetycznego oraz
mo˝e ˝àdaç przedstawienia informacji dotyczàcych
wykonywanej przez to przedsi´biorstwo dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w tym informacji o jego projektach in-
westycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych i innych informacji prawnie
chronionych.

Art. 29. 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. Od decyzji Prezesa URE s∏u˝y odwo∏anie do Sà-
du Okr´gowego w Warszawie — sàdu antymonopolo-
wego73) 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”.

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

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

4)74) Êrednich cenach, o których mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18.

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 zarzàdze-
nia, 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. 1.75) Uzyskania koncesji wymaga wykony-
wanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania paliw lub energii, z wy∏àczeniem:
wytwarzania paliw sta∏ych lub paliw gazowych,
wytwarzania energii elektrycznej w êród∏ach
o ∏àcznej mocy nieprzekraczajàcej 50 MW niezali-
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———————
69) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy

wymienionej w odnoÊniku 38 jako pierwsza; w brzmie-
niu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

70) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy wymienionej
w odnoÊniku 38 jako pierwsza.

71) Przez art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2002 r.

72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
73) Obecnie: Sàdu Okr´gowego w Warszawie — sàdu

ochrony konkurencji i konsumentów, stosownie do
art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy — Ko-
deks post´powania cywilnego oraz ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 129, poz. 1102),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 grudnia 2002 r.

74) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w odnoÊ-
niku 38 jako pierwsza; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



czanych do odnawialnych êróde∏ energii, wytwa-
rzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwa-
rzaniem ciep∏a w êród∏ach o ∏àcznej mocy nieprze-
kraczajàcej 5 MW niezaliczanych do odnawialnych
êróde∏ energii, wytwarzania ciep∏a w êród∏ach
o ∏àcznej mocy nieprzekraczajàcej 5 MW;

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach
magazynowych, skraplania gazu ziemnego i rega-
zyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instala-
cjach skroplonego gazu ziemnego, jak równie˝
magazynowania paliw ciek∏ych, z wy∏àczeniem:
lokalnego magazynowania gazu p∏ynnego w in-
stalacjach o przepustowoÊci poni˝ej 1 MJ/s oraz
magazynowania paliw ciek∏ych w obrocie deta-
licznym;

3) przesy∏ania lub dystrybucji paliw lub energii, z wy-
∏àczeniem: dystrybucji paliw gazowych w sieci
o przepustowoÊci poni˝ej 1 MJ/s oraz przesy∏ania
lub dystrybucji ciep∏a, je˝eli ∏àczna moc zamówio-
na przez odbiorców nie przekracza 5 MW;

4) obrotu paliwami lub energià, z wy∏àczeniem: ob-
rotu paliwami sta∏ymi, obrotu energià elektrycznà
za pomocà instalacji o napi´ciu poni˝ej 1 kV b´dà-
cej w∏asnoÊcià odbiorcy, obrotu paliwami gazo-
wymi, je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza
równowartoÊci 100 000 euro, obrotu gazem p∏yn-
nym, je˝eli roczna wartoÊç obrotu nie przekracza
10 000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi lub
energià elektrycznà dokonywanego na gie∏dach
towarowych przez towarowe domy maklerskie
prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie ob-
rotu towarami gie∏dowymi na podstawie ustawy
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towaro-
wych jak równie˝ obrotu ciep∏em, je˝eli moc za-
mówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

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∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw ga-
zu z zagranicy poprzez ustalenie maksymalnego pro-
centowego udzia∏u gazu z jednego êród∏a. Rozporzà-
dzenie okreÊli poziom dywersyfikacji na okres co naj-
mniej 10 lat.

4.76) Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1
pkt 1, nie wymaga wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania ciep∏a uzyskiwanego
w przemys∏owych procesach technologicznych, a tak-
˝e gdy wielkoÊç mocy zamówionej przez odbiorców
nie przekracza 5 MW.

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

1)77) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym;

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

3) ma mo˝liwoÊci techniczne gwarantujàce prawi-
d∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci;

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

5) uzyska∏ decyzj´ o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania 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∏oÊcio-
wym lub likwidacji;

2)78) któremu w ciàgu ostatnich 3 lat cofni´to konce-
sj´ na dzia∏alnoÊç okreÊlonà ustawà z przyczyn
wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.79)), zwanej
dalej „ustawà o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej”, lub którego w ciàgu ostatnich 3 lat wykreÊlo-
no z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej z przyczyn,
o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo majàce zwiàzek z przedmiotem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej ustawà.

4. (uchylony)80).

5. Prezes URE, za poÊrednictwem ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki, informuje Komisj´ Euro-
pejskà o przyczynach odmowy udzielenia wniosko-
dawcy koncesji.
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———————
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 4 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 42.
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 ustawy z dnia

2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia
2005 r.

79) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175,
poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179,
poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 127. 

80) Przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.



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

2. (uchylony)81).

3. 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.

4.82) Przedsi´biorstwa energetyczne wytwarzajàce
energi´ elektrycznà w odnawialnych êród∏ach energii
o mocy nieprzekraczajàcej 5 MW sà zwolnione z op∏at,
o których mowa w ust. 1, w zakresie wytwarzania
energii w tych êród∏ach.

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

1) 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
imiona 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 wnio-
skodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostat-
nich 3 lat, je˝eli podmiot prowadzi dzia∏alnoÊç go-
spodarczà;

4) okreÊlenie czasu, na jaki koncesja ma byç udzielo-
na, wraz ze wskazaniem daty rozpocz´cia dzia∏al-
noÊci;

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

6)83) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer iden-
tyfikacji podatkowej (NIP).

2. (uchylony)84).

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

Art. 36.85) Koncesji udziela si´ na czas oznaczony,
nie krótszy ni˝ 10 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat, chyba ˝e
przedsi´biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na
czas krótszy.

Art. 37. 1. Koncesja powinna okreÊlaç:

1) podmiot i jego siedzib´ lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres dzia∏alnoÊci obj´tej konce-
sjà;

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

4) okres wa˝noÊci koncesji;

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

a)86) zapewnienia zdolnoÊci do dostarczania paliw
lub energii w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy
zachowaniu wymagaƒ jakoÊciowych, okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 1—4, 7 i 8,

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)87) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer iden-
tyfikacji podatkowej (NIP).
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81) Przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.

o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych,
o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funk-
cjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych, o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funk-
cjonowaniem administracji publicznej, Prawo teleko-
munikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje
Paƒstwowe”, o spó∏dzielniach mieszkaniowych, o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 2001—2006, o zmianie
ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mo-
cy ustawy o kasach oszcz´dnoÊciowo-budowlanych
i wspieraniu przez paƒstwo oszcz´dzania na cele miesz-
kaniowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.

82) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w odno-
Êniku 38 jako pierwsza; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 78. 
84) Przez art. 21 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 78. 
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 78.
86) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 78.



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

3. (uchylony)88).

Art. 38. Udzielenie koncesji mo˝e byç uzale˝nione
od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ zabezpieczenia ma-
jàtkowego w celu zaspokojenia roszczeƒ osób trze-
cich, mogàcych powstaç wskutek niew∏aÊciwego pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, w tym szkód
w Êrodowisku.

Art. 39. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e z∏o-
˝yç wniosek o przed∏u˝enie wa˝noÊci koncesji, nie
póêniej 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 za-
chowaniu nale˝ytej starannoÊci.

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

Art. 41.89) 1. Prezes URE mo˝e zmieniç warunki
wydanej koncesji na wniosek przedsi´biorstwa ener-
getycznego.

2. Prezes URE cofa koncesj´ w przypadkach:

1) okreÊlonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej; 

2) cofni´cia przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego, w trybie i na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych, zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego — w odniesieniu do dzia∏al-
noÊci obj´tej tym zezwoleniem;

3)90) w przypadku zmiany, w zakresie okreÊlonym
w ustawie, warunków wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej obj´tej koncesjà.

3. Prezes URE cofa koncesj´ albo zmienia jej za-
kres w przypadkach okreÊlonych w art. 58 ust. 2 usta-
wy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. Prezes URE mo˝e cofnàç koncesj´ albo zmieniç
jej zakres:

1) w przypadkach okreÊlonych w art. 58 ust. 3 usta-
wy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

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

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
Prezes URE powiadamia o cofni´ciu koncesji w∏aÊci-
wego dla podatnika naczelnika urz´du celnego.

Art. 42. Koncesja udzielona przedsi´biorstwu
energetycznemu na podstawie ustawy wygasa przed
up∏ywem czasu, na jaki zosta∏a wydana, z dniem wy-
kreÊlenia 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 promesie, chyba ˝e uleg∏ zmianie stan faktyczny lub
prawny podany we wniosku o wydanie promesy.

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

Art. 44.91) 1. Przedsi´biorstwo energetyczne, za-
pewniajàc równoprawne traktowanie odbiorców oraz
eliminowanie subsydiowania skroÊnego, jest obowià-
zane prowadziç ewidencj´ ksi´gowà w sposób umo˝-
liwiajàcy odr´bne obliczenie kosztów i przychodów,
zysków i strat dla wykonywanej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie:

1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym
kosztów sta∏ych, kosztów zmiennych i przycho-
dów, odr´bnie dla wytwarzania, przesy∏ania, dys-
trybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energià,
magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego, a tak˝e w odniesieniu do grup odbior-
ców okreÊlonych w taryfie, w tym sprzeda˝y paliw
gazowych lub energii odbiorcom, którzy majà pra-
wo wyboru sprzedawcy, i odbiorcom, którzy nie
majà prawa wyboru sprzedawcy;

2) niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià wymienionà w pkt 1.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne sà obowiàzane
do sporzàdzania i przechowywania sprawozdaƒ finan-
sowych dotyczàcych poszczególnych rodzajów wyko-
nywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie dostar-
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88) Przez art. 21 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 78.
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 5 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 78. 
90) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



czania paliw gazowych lub energii, zawierajàcych bi-
lans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawo-
zdawcze, na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepi-
sach o rachunkowoÊci.

3. Przedsi´biorstwa energetyczne, które nie sà
obowiàzane na podstawie odr´bnych przepisów do
publikowania sprawozdaƒ finansowych, udost´pniajà
te sprawozdania do publicznego wglàdu w swojej sie-
dzibie.

Art. 45. 1.92) Przedsi´biorstwa energetyczne usta-
lajà taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie
do zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy nale˝y kalkulo-
waç w sposób zapewniajàcy:

1) pokrycie kosztów uzasadnionych dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przedsi´biorstw energetycznych w za-
kresie wytwarzania, przetwarzania, przesy∏ania,
dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi
i energià oraz magazynowania, skraplania lub re-
gazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnio-
nym zwrotem z kapita∏u zaanga˝owanego w t´
dzia∏alnoÊç;

2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych
przez operatorów systemów przesy∏owych i dys-
trybucyjnych w zwiàzku z realizacjà ich zadaƒ;

3) ochron´ interesów odbiorców przed nieuzasad-
nionym poziomem cen i stawek op∏at.

1a. W kosztach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw ener-
getycznych zajmujàcych si´ przesy∏aniem i dystrybu-
cjà energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
uwzgl´dnia si´ koszty, które wynikajà z nak∏adów 
ponoszonych na przedsi´wzi´cia inwestycyjne pod-
j´te przez przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ wytwarzaniem energii elektrycznej w latach
1993—1998, s∏u˝àce poprawie ochrony Êrodowiska
i efektywnoÊci wytwarzania energii elektrycznej,
w cz´Êci, jakà zatwierdzi Prezes URE, z uwzgl´dnie-
niem przychodów uzyskanych ze sprzeda˝y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mo-
wa 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
uzasadnienie unikni´cia budowy nowych êróde∏ ener-
gii i sieci.

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciep∏a mogà uwzgl´dniaç koszty wspó∏finansowania
przez przedsi´biorstwa energetyczne przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z rozwojem odnawialnych êróde∏ energii.

4. 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
odbiorców wy∏àcznie ze wzgl´du na koszty uzasadnio-
ne spowodowane realizacjà Êwiadczenia, o ile przepi-
sy nie stanowià inaczej.

5.93) Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem lub dystrybucjà paliw gazowych lub
energii kalkulujà stawki op∏at za us∏ugi przesy∏ania lub
dystrybucji w taki sposób, aby udzia∏ op∏at sta∏ych
w ∏àcznych op∏atach za Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania
lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie by∏
wi´kszy ni˝ ustalony przez Prezesa URE.

Art. 45a. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne na pod-
stawie cen i stawek op∏at zawartych w taryfie lub cen
i stawek op∏at ustalanych na rynku konkurencyjnym,
o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza op∏aty za do-
starczane 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 elektrycz-
nej lub ciep∏a dostarczanych do budynku, w którym
znajdujà 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 niedotrzy-
manie 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
mowa 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´ bu-
dynku op∏at dla osób, o których mowa w ust. 2, do któ-
rych ciep∏o dostarczane jest z w∏asnych êróde∏ i insta-
lacji 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.

7.94) W przypadku gdy miejsce zainstalowania
uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego s∏u˝àcego do roz-
liczeƒ z przedsi´biorstwem energetycznym za dostar-
czone ciep∏o jest wspólne dla dwóch lub wi´cej bu-
dynków wielolokalowych, w∏aÊciciele lub zarzàdcy
tych budynków wyposa˝ajà je w uk∏ady pomiarowo-
-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu cie-
p∏a na poszczególne budynki.
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8.95) Koszty zakupu ciep∏a, o których mowa
w ust. 2, rozlicza si´ w cz´Êci dotyczàcej: 

1) ogrzewania, stosujàc metody wykorzystujàce:

a) dla lokali mieszkalnych i u˝ytkowych:
— wskazania ciep∏omierzy,
— wskazania urzàdzeƒ wskaênikowych nieb´-

dàcych przyrzàdami pomiarowymi w rozu-
mieniu przepisów metrologicznych, wprowa-
dzonych do obrotu na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o systemie oceny
zgodnoÊci,

— powierzchni´ lub kubatur´ tych lokali,

b) dla wspólnych cz´Êci budynku wielolokalowe-
go u˝ytkowanych przez osoby, o których mowa
w ust. 2, powierzchni´ lub kubatur´ tych cz´Êci
odpowiednio w proporcji do powierzchni lub
kubatury zajmowanych lokali;

2) przygotowania ciep∏ej wody u˝ytkowej dostarcza-
nej centralnie przez instalacj´ w budynku wielolo-
kalowym, stosujàc metody wykorzystujàce:

a) wskazania wodomierzy ciep∏ej wody w loka-
lach,

b) liczb´ osób zamieszka∏ych stale w lokalu.

9.95) W∏aÊciciel lub zarzàdca budynku wielolokalo-
wego dokonuje wyboru metody rozliczania ca∏kowi-
tych kosztów zakupu ciep∏a na poszczególne lokale
mieszkalne i u˝ytkowe w tym budynku, tak aby wybra-
na metoda, uwzgl´dniajàc wspó∏czynniki wyrównaw-
cze zu˝ycia ciep∏a na ogrzewanie, wynikajàce z po∏o˝e-
nia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zacho-
waniu prawid∏owych warunków eksploatacji budynku
okreÊlonych w odr´bnych przepisach, stymulowa∏a
energooszcz´dne zachowania oraz zapewnia∏a ustala-
nie op∏at, o których mowa w ust. 4, w sposób odpo-
wiadajàcy zu˝yciu ciep∏a na ogrzewanie i przygotowa-
nie ciep∏ej wody u˝ytkowej.

10.95) W∏aÊciciel lub zarzàdca budynku wieloloka-
lowego wprowadza wybranà metod´, o której mowa
w ust. 9, w formie wewn´trznego regulaminu rozli-
czeƒ ciep∏a przeznaczonego na ogrzewanie tego bu-
dynku i przygotowanie ciep∏ej wody u˝ytkowej dostar-
czanej centralnie poprzez instalacj´ w budynku, zwa-
nego dalej „regulaminem rozliczeƒ”; regulamin rozli-
czeƒ podaje si´ do wiadomoÊci osobom, o których
mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wpro-
wadzenia do stosowania.

11.95) W przypadku gdy w∏aÊciciel lub zarzàdca
budynku wielolokalowego wprowadzi∏ metod´, o któ-
rej mowa w ust. 9, wykorzystujàcà ciep∏omierze i urzà-
dzenia wymienione w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz
pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udost´pnia
swoje pomieszczenia w celu zainstalowania lub wy-
miany tych ciep∏omierzy i urzàdzeƒ oraz umo˝liwia
dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazaƒ w celu
rozliczania kosztów zu˝ytego ciep∏a w tym budynku.

12.95) W przypadku stosowania w budynku wielo-
lokalowym metody, o której mowa w ust. 9, wykorzy-
stujàcej wskazania urzàdzeƒ wymienionych w ust. 8
pkt 1 lit. a tiret drugie, regulamin rozliczeƒ powinien
dopuszczaç mo˝liwoÊç zamiennego rozliczania op∏at
za ciep∏o dla lokali mieszkalnych lub u˝ytkowych na
podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz okreÊlaç
warunki stosowania zamiennego rozliczania.

Art. 45b. (uchylony)96).

Art. 46.97) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa URE, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady kszta∏-
towania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz
szczegó∏owe zasady rozliczeƒ w obrocie paliwami ga-
zowymi, bioràc pod uwag´: polityk´ energetycznà
paƒstwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosz-
tów przedsi´biorstw energetycznych, w tym kosztów
ich rozwoju, ochron´ interesów odbiorców przed nie-
uzasadnionym poziomem cen i op∏at, popraw´ efek-
tywnoÊci dostarczania i wykorzystywania paliw gazo-
wych, równoprawne traktowanie odbiorców, elimino-
wanie subsydiowania skroÊnego oraz przejrzystoÊç
cen i stawek op∏at.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u odbiorców na grupy taryfowe;

2) szczegó∏owe zasady ustalania op∏at za przy∏àcze-
nie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek
op∏at za przy∏àczenie;

3) rodzaje cen i stawek op∏at dla ka˝dej koncesjono-
wanej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz sposób ich
kalkulowania;

4) sposób uwzgl´dniania w taryfach poprawy efek-
tywnoÊci i zmiany warunków dzia∏alnoÊci wyko-
nywanej przez przedsi´biorstwa energetyczne;

5) sposób prowadzenia rozliczeƒ z odbiorcami oraz
rozliczeƒ mi´dzy przedsi´biorstwami energetycz-
nymi;

6) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych paliw gazowych i stan-
dardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

7) sposób ustalania op∏at za przekroczenia mocy;

8) sposób ustalania op∏at za nielegalny pobór paliw
gazowych;

9) zakres us∏ug wykonywanych na dodatkowe zlece-
nie odbiorcy i sposób ustalania op∏at za te us∏ugi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa URE, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady kszta∏towania i kal-
kulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegó∏owe
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zasady rozliczeƒ w obrocie energià elektrycznà, bioràc
pod uwag´: polityk´ energetycznà paƒstwa, zapew-
nienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsi´-
biorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju,
ochron´ interesów odbiorców przed nieuzasadnio-
nym poziomem cen i op∏at, popraw´ efektywnoÊci do-
starczania i wykorzystywania energii elektrycznej,
równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie
subsydiowania skroÊnego oraz przejrzystoÊç cen i sta-
wek op∏at.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u odbiorców na grupy taryfowe;

2) podzia∏ podmiotów przy∏àczanych na grupy przy-
∏àczeniowe;

3) szczegó∏owe zasady ustalania op∏at za przy∏àcze-
nie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek
op∏at za przy∏àczenie;

4) rodzaje cen i stawek op∏at dla ka˝dej koncesjono-
wanej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz sposób ich
kalkulowania;

5) sposób uwzgl´dniania w taryfach:

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia Êwiadectw pochodzenia, 

b) kosztów zakupu energii elektrycznej, o których
mowa w art. 9a ust. 6 i 8,

c) rekompensat, o których mowa w przepisach
rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków dost´pu do sieci w odnie-
sieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej,

d) kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a;

6) sposób uwzgl´dniania w taryfach poprawy efek-
tywnoÊci i zmiany warunków wykonywanej dzia-
∏alnoÊci przez przedsi´biorstwa energetyczne; 

7) sposób prowadzenia rozliczeƒ z odbiorcami oraz
mi´dzy przedsi´biorstwami energetycznymi,
w tym w zakresie okreÊlonym w art. 45 ust. 1a;

8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych energii elektrycznej
i standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

9) sposób ustalania op∏at za ponadumowny pobór
energii biernej i przekroczenia mocy;

10) sposób ustalania op∏at za nielegalny pobór ener-
gii elektrycznej;

11) zakres us∏ug wykonywanych na dodatkowe zlece-
nie odbiorcy i sposób ustalania op∏at za te us∏ugi.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po za-
si´gni´ciu opinii Prezesa URE, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady kszta∏towania i kal-
kulacji taryf dla ciep∏a oraz szczegó∏owe zasady rozli-

czeƒ z tytu∏u zaopatrzenia w ciep∏o, bioràc pod uwag´:
polityk´ energetycznà paƒstwa, zapewnienie pokrycia
uzasadnionych kosztów przedsi´biorstw energetycz-
nych, w tym kosztów ich rozwoju, ochron´ interesów
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen
i op∏at, popraw´ efektywnoÊci dostarczania i wykorzy-
stywania ciep∏a, równoprawne traktowanie odbior-
ców, eliminowanie subsydiowania skroÊnego oraz
przejrzystoÊç cen i stawek op∏at.

6. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 5, po-
winno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) kryteria podzia∏u odbiorców na grupy taryfowe;

2) szczegó∏owe zasady ustalania op∏at za przy∏àcze-
nie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek
op∏at za przy∏àczenie;

3) rodzaje cen i stawek op∏at dla ka˝dej koncesjono-
wanej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz sposób ich
kalkulowania;

4) sposób uproszczonej kalkulacji taryf dla ciep∏a wy-
twarzanego w êródle, którego zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW;

5) sposób uwzgl´dniania w taryfach kosztów zakupu
ciep∏a, o którym mowa w art. 9a ust. 7;

6) sposób uwzgl´dniania w taryfach poprawy efek-
tywnoÊci i zmiany warunków wykonywanej dzia-
∏alnoÊci przez przedsi´biorstwa energetyczne;

7) sposób prowadzenia rozliczeƒ z odbiorcami oraz
mi´dzy przedsi´biorstwami energetycznymi;

8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych noÊnika ciep∏a i standar-
dów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

9) sposób ustalania op∏at za nielegalny pobór ciep∏a.

Art. 47. 1.98) Przedsi´biorstwa energetyczne po-
siadajàce koncesje ustalajà taryfy dla paliw gazowych
i energii, które podlegajà zatwierdzeniu przez Prezesa
URE, oraz proponujà okres ich obowiàzywania. Przed-
si´biorstwa energetyczne posiadajàce koncesje przed-
k∏adajà Prezesowi URE taryfy z w∏asnej inicjatywy lub
na ˝àdanie Prezesa URE.

2.98) Prezes URE zatwierdza taryf´ bàdê odmawia
jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgod-
noÊci taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa
w art. 44—46.

2a.99) Prezes URE, na wniosek przedsi´biorstwa
energetycznego, zatwierdza, na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 lata, taryf´ zawierajàcà ceny i stawki op∏at w wyso-
koÊci nie wy˝szej ni˝ ceny i stawki op∏at obowiàzujàce
przed jej przed∏o˝eniem Prezesowi URE, je˝eli sà spe∏-
nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
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1) zawarte w taryfie warunki stosowania cen i sta-
wek op∏at nie uleg∏y zmianie;

2) udokumentowane i opisane we wniosku zmiany
zewn´trznych warunków wykonywania przez
przedsi´biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, której dotyczy taryfa, nie uzasadniajà
obni˝enia cen i stawek op∏at zawartych w taryfie;

3) dla proponowanego we wniosku okresu obowià-
zywania taryfy lub dla cz´Êci tego okresu nie zo-
sta∏ ustalony wspó∏czynnik korekcyjny, o którym
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a.

2b.99) W przypadku udokumentowanej zmiany ze-
wn´trznych warunków wykonywania przez przedsi´-
biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej Pre-
zes URE mo˝e ustaliç z urz´du, w drodze decyzji,
wspó∏czynniki korekcyjne, o których mowa w art. 23
ust. 2 pkt 3 lit. a, wynikajàce wy∏àcznie ze zmiany wa-
runków zewn´trznych, które przedsi´biorstwo energe-
tyczne jest obowiàzane stosowaç w odniesieniu do
cen i stawek op∏at okreÊlonych w taryfie, o której mo-
wa w ust. 2a, do czasu wejÊcia w ˝ycie nowej taryfy
wprowadzonej w trybie okreÊlonym w ust. 2.

2c.99) W przypadku up∏ywu okresu, na jaki zosta∏a
ustalona taryfa, do dnia wejÊcia w ˝ycie nowej taryfy
stosuje si´ taryf´ dotychczasowà, je˝eli:

1) decyzja Prezesa URE nie zosta∏a wydana albo

2) toczy si´ post´powanie odwo∏awcze od decyzji
Prezesa URE.

2d.99) Taryfy dotychczasowej, o której mowa
w ust. 2c, nie stosuje si´, je˝eli decyzja Prezesa URE
odmawiajàca zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona
koniecznoÊcià obni˝enia cen i stawek op∏at poni˝ej
cen i stawek op∏at zawartych w dotychczasowej tary-
fie i wynika z udokumentowanych i opisanych zmian
zewn´trznych warunków wykonywania przez przed-
si´biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. 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 zatwier-
dzenia taryfy.

4. 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 opubliko-
wania.

Art. 48. (uchylony)100).

Art. 49. 1. Prezes URE mo˝e zwolniç przedsi´bior-
stwo energetyczne z obowiàzku przedk∏adania taryf
do zatwierdzenia, je˝eli stwierdzi, ˝e dzia∏a ono w wa-
runkach konkurencji, albo cofnàç udzielone zwolnie-
nie w przypadku ustania warunków uzasadniajàcych
zwolnienie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e do-
tyczyç okreÊlonej cz´Êci dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez przedsi´biorstwo energetyczne, w zakresie,
w jakim dzia∏alnoÊç ta prowadzona jest na rynku kon-
kurencyjnym.

3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa
w ust. 1, Prezes URE bierze pod uwag´ takie cechy
rynku paliw lub energii, jak: liczba uczestników i wiel-
koÊci ich udzia∏ów w rynku, przejrzystoÊç struktury
i zasad funkcjonowania rynku, istnienie barier dost´-
pu do rynku, równoprawne traktowanie uczestników
rynku, dost´p do informacji rynkowej, skutecznoÊç
kontroli i zabezpieczeƒ przed wykorzystywaniem po-
zycji ograniczajàcej konkurencj´, dost´pnoÊç do wy-
soko wydajnych technologii.

Art. 50.101) W sprawach nieuregulowanych przepi-
sami niniejszej ustawy w zakresie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przedsi´biorstw energetycznych, w tym prze-
prowadzania przez Prezesa URE kontroli zgodnoÊci
wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorstw energetycznych z udzielonà koncesjà, stosuje
si´ przepisy ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

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 budowla-
nego, o ochronie przeciwpora˝eniowej, o ochro-
nie przeciwpo˝arowej, o dozorze technicznym,
o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich
Norm wprowadzonych do obowiàzkowego stoso-
wania102) lub innych przepisów wynikajàcych
z technologii wytwarzania energii i rodzaju stoso-
wanego paliwa.
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Art. 52. 1. Producenci i importerzy urzàdzeƒ okreÊ-
lajà w dokumentacji technicznej wielkoÊç zu˝ycia pa-
liw i energii, odniesionà do uzyskiwanej wielkoÊci
efektu u˝ytkowego urzàdzenia w typowych warunkach
u˝ytkowania, zwanà dalej „efektywnoÊcià energetycz-
nà”.

2. Producenci i importerzy urzàdzeƒ wprowadza-
nych do obrotu informujà o efektywnoÊci energetycz-
nej urzàdzeƒ na etykiecie i w charakterystyce technicz-
nej.

3. (uchylony)103).

4.104) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania
w zakresie efektywnoÊci energetycznej, jakie powin-
ny spe∏niaç urzàdzenia, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç ochrony interesów odbior-
ców koƒcowych.

5.105) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania dotyczàce dokumentacji technicznej,
o której mowa w ust. 1, oraz stosowania etykiet
i charakterystyk technicznych, o których mowa
w ust. 2,

2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia efektyw-
nego u˝ytkowania urzàdzeƒ poprzez powszechny do-
st´p do informacji o efektywnoÊci energetycznej tych
urzàdzeƒ.

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

Art. 53a. Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje si´ do
urzàdzeƒ i instalacji oraz obiektów zwiàzanych
z obronnoÊcià lub bezpieczeƒstwem paƒstwa, stano-
wiàcych integralne cz´Êci systemów techniki woj-
skowej lub uzbrojenia, ratowniczo-gaÊniczych oraz
ochrony granic 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
kwalifikacje potwierdzone Êwiadectwem wydanym
przez komisje kwalifikacyjne.

1a.106) Sprawdzenie spe∏nienia wymagaƒ kwalifi-
kacyjnych powtarza si´ co pi´ç lat. 

1b.106) W razie stwierdzenia, ˝e eksploatacja urzà-
dzeƒ, instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie
z przepisami dotyczàcymi ich eksploatacji, na wniosek
pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub inne-
go organu w∏aÊciwego w sprawach regulacji gospo-
darki paliwami i energià, o którym mowa w art. 21a,
sprawdzenie spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych
nale˝y powtórzyç przed up∏ywem pi´ciu lat.

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.

2a.107) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do osób
b´dàcych obywatelami paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, które naby∏y w tych paƒstwach wymagane kwa-
lifikacje w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ, instalacji
i sieci i uzyska∏y ich potwierdzenie zgodnie z przepisa-
mi o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych.

3.108) Komisje kwalifikacyjne sà powo∏ywane na
okres 5 lat przez:

1) Prezesa URE;

2) w∏aÊciwych ministrów i Szefów Agencji, o których
mowa w art. 21a — w zakresie eksploatacji urzà-
dzeƒ i instalacji gazowych, elektrycznych i ciepl-
nych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich
nadzorowanych;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw transportu — w za-
kresie eksploatacji urzàdzeƒ i instalacji energe-
tycznych stosowanych w jednostkach organizacyj-
nych transportu kolejowego.

3a. 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 komi-
sji;

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

3b.109) Organ uprawniony do powo∏ywania komi-
sji kwalifikacyjnych mo˝e odwo∏aç komisj´ kwalifika-
cyjnà na wniosek jednostki organizacyjnej, przy której
jà powo∏ano, w przypadku:
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1) rezygnacji jednostki organizacyjnej, przy której
powo∏ano komisj´ kwalifikacyjnà, z dalszego pro-
wadzenia tej komisji;

2) odwo∏ania cz´Êci cz∏onków komisji kwalifikacyj-
nej, uniemo˝liwiajàcego dalsze wykonywanie za-
daƒ przez t´ komisj´.

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

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, wyda-
jàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 6, okreÊli
w szczególnoÊci:

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

2) zakres wymaganej wiedzy niezb´dnej do uzyska-
nia 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 kwa-
lifikacji, o których mowa w pkt 2;

6) wzór Êwiadectwa kwalifikacyjnego.

Art. 55. (uchylony)110).

Rozdzia∏ 7

Kary pieni´˝ne

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

1)111) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych ze
wspó∏pracy z jednostkami upowa˝nionymi do
dysponowania energià elektrycznà i paliwami ga-
zowymi, wynikajàcych z przepisów wydanych na
podstawie art. 9 ust. 1—4;

1a)112) nie przestrzega obowiàzków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE
Êwiadectwa pochodzenia lub nie uiszcza op∏aty za-
st´pczej, o których mowa w art. 9a ust. 1, lub nie
przestrzega obowiàzków zakupu energii elektrycz-
nej lub ciep∏a, o których mowa w art. 9a ust. 6—8;

1b)113) nie przedk∏ada Prezesowi URE do zatwierdze-
nia cz´Êci instrukcji, o których mowa w art. 9g
ust. 7 lub 9;

1c)113) nie przedstawia informacji, o których mowa
w art. 9j ust. 6;

1d)113) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych
z przepisów rozporzàdzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca
2003 r. w sprawie warunków dost´pu do sieci
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej;

2) nie przestrzega obowiàzku utrzymywania zapa-
sów paliw, wprowadzonego na podstawie art. 10;

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

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

5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegajàc obowiàzku
ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdze-
nia, o którym mowa w art. 47;

5a)114) nie przedk∏ada do zatwierdzenia taryfy wbrew
˝àdaniu Prezesa URE, o którym mowa w art. 47
ust. 1;

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

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

7a)115) Êwiadomie lub w wyniku niedbalstwa wpro-
wadza w b∏àd Prezesa URE w zakresie przedsta-
wianych na jego ˝àdanie informacji, o których mo-
wa w art. 28;

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

9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawà kwalifi-
kacji;

10) nie utrzymuje w nale˝ytym stanie technicznym
obiektów, instalacji i urzàdzeƒ;
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———————
110) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 47.
111) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2005 r.

113) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret trzecie ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

114) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret czwarte ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

115) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret piàte ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



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

12) nie przestrzega obowiàzków wynikajàcych z kon-
cesji;

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

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

15)116) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powia-
domieniem Prezesa URE lub zainteresowanego
podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których
mowa w art. 4g ust. 1 lub art. 7 ust. 1;

16)117) z nieuzasadnionych powodów nie wyst´puje
do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa
w art. 4h ust. 2.

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

2a.118) WysokoÊç kary pieni´˝nej wymierzonej
w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1a nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝:

1) w zakresie nieprzestrzegania obowiàzku, o którym
mowa w art. 9a ust. 1, obliczona wed∏ug wzoru:

Ko = 1,3 x (Oz – Ozz),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ko —  minimalnà wysokoÊç kary pieni´˝nej, wyra-
˝onà w z∏otych,

Oz —  op∏at´ zast´pczà, obliczonà zgodnie z art. 9a
ust. 2, wyra˝onà w z∏otych,

Ozz — uiszczonà op∏at´ zast´pczà, wyra˝onà w z∏o-
tych;

2) w zakresie nieprzestrzegania obowiàzku, o którym
mowa w art. 9a ust. 6, obliczona wed∏ug wzoru:

Koz = Cc x (Eoo – Ezo),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Koz — minimalnà wysokoÊç kary pieni´˝nej, wy-
ra˝onà w z∏otych,

Cc — Êrednià cen´ sprzeda˝y energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym, o któ-
rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra-
˝onà w z∏otych za 1 MWh,

Eoo — iloÊç oferowanej do zakupu energii elek-
trycznej wytworzonej w odnawialnych êró-
d∏ach energii, wyra˝onà w MWh,

Ezo — iloÊç zakupionej energii elektrycznej wy-
tworzonej w odnawialnych êród∏ach ener-
gii w danym roku, wyra˝onà w MWh;

3) w zakresie nieprzestrzegania obowiàzku, o którym
mowa w art. 9a ust. 8, obliczona wed∏ug wzoru:

Ks = Cs x (Eo – Ez),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ks — minimalnà wysokoÊç kary pieni´˝nej, wyra-
˝onà w z∏otych,

Cs — Êrednià cen´ sprzeda˝y energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym, o której
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a, wyra˝onà
w z∏otych za 1 MWh,

Eo — iloÊç oferowanej do zakupu energii elek-
trycznej wytworzonej w skojarzeniu z wy-
twarzaniem ciep∏a, wynikajàcà z obowiàzku
zakupu w danym roku, wyra˝onà w MWh,

Ez — iloÊç zakupionej energii elektrycznej wytwo-
rzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a
w danym roku, wyra˝onà w MWh.

2b.118) Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych wymie-
rzanych w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1a
za niewype∏nianie obowiàzków, o których mowa
w art. 9a ust. 1 i 6—8, stanowià dochód Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

3. 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,
wysokoÊç kary nie mo˝e przekroczyç 15 % przychodu
ukaranego przedsi´biorcy, wynikajàcego z dzia∏alno-
Êci koncesjonowanej, osiàgni´tego w poprzednim ro-
ku podatkowym.

4.119) Kara pieni´˝na jest p∏atna na konto w∏aÊci-
wego urz´du skarbowego, z zastrze˝eniem ust. 2b.

5. 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 wynagrodze-
nia.

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.
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———————
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret szó-

ste ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
117) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a tiret siódme ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
118) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy wymienionej

w odnoÊniku 38 jako pierwsza, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2,
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2005 r.

———————
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



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

8.120) Prezes URE niezw∏ocznie powiadamia Komi-
sj´ Europejskà o zmianach przepisów w zakresie kar
pieni´˝nych i o dzia∏aniach podejmowanych w przy-
padku naruszeƒ przepisów rozporzàdzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dost´pu do
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany ener-
gii elektrycznej.

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 Êciàg-
ni´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)121).

Art. 62a. 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 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 116,
poz. 1203).

Art. 63. (pomini´ty)121).

Art. 64. (pomini´ty)121).

Art. 65. (uchylony)122).

Art. 66. (pomini´ty)121).

Art. 67. (pomini´ty)121).

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 gospo-
darce 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 Gospodarki43).

3. Likwidator sporzàdza bilans zamkni´cia.

Art. 69. (pomini´ty)121).

Art. 70. 1. (pomini´ty)121).

2. ZaÊwiadczenia kwalifikacyjne wydane na pod-
stawie 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
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).

Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie sze-
Êciu miesi´cy od dnia og∏oszenia123), 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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———————
120) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
121) Zamieszczone w obwieszczeniu.
122) Przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
123) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 4 czerwca 1997 r.
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