
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.1)) po art. 5a dodaje si´ art. 5b w brzmieniu:

„Art. 5b. 1. Umowa, na podstawie której przedsi´bior-
stwo zintegrowane pionowo pe∏niàce
funkcj´ operatora systemu dystrybucyjne-
go sprzedaje energi´ elektrycznà do od-
biorcy koƒcowego oraz Êwiadczy us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej, z mocy prawa, z dniem wyodr´b-
nienia z tego przedsi´biorstwa jego cz´Êci
niezwiàzanej z dzia∏alnoÊcià dystrybucyj-
nà i wniesienia jej, przed dniem
1 lipca 2007 r., jako wk∏adu niepieni´˝nego
na pokrycie kapita∏u zak∏adowego innego
przedsi´biorstwa, staje si´ umowà, której
stronami sà: przedsi´biorstwo energetycz-
ne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie obrotu energià elektrycznà do
którego wniesiono wk∏ad niepieni´˝ny
oraz odbiorca energii elektrycznej.

2. Dniem wyodr´bnienia, o którym mowa
w ust. 1, jest dzieƒ wniesienia wk∏adu nie-
pieni´˝nego, o którym mowa w ust. 1.
Przedsi´biorstwo energetyczne pe∏niàce
funkcj´ operatora systemu dystrybucyj-
nego powiadamia niezw∏ocznie Prezesa
URE o dniu wyodr´bnienia.

3. Za zobowiàzania wynikajàce z umowy, na
podstawie której przedsi´biorstwo zinte-
growane pionowo pe∏niàce funkcj´ ope-
ratora systemu dystrybucyjnego dostar-
cza energi´ elektrycznà do odbiorcy koƒ-
cowego, powsta∏e przed dniem wyodr´b-
nienia, o którym mowa w ust. 1, odpo-
wiadajà solidarnie przedsi´biorstwo zin-
tegrowane pionowo pe∏niàce funkcj´
operatora systemu dystrybucyjnego,
z którego wyodr´bniono cz´Êç niezwiàza-
nà z dzia∏alnoÊcià dystrybucyjnà i przed-
si´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obro-
tu energià elektrycznà, do którego wnie-
siono wk∏ad niepieni´˝ny, o którym mo-
wa w ust. 1.

4. Odbiorca koƒcowy mo˝e wypowiedzieç
umow´, o której mowa w ust. 1, bez po-
noszenia dodatkowych kosztów, sk∏ada-
jàc do przedsi´biorstwa energetycznego

wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie ob-
rotu energià elektrycznà pisemne oÊwiad-
czenie o wypowiedzeniu tej umowy.
Umowa ulega rozwiàzaniu z ostatnim
dniem drugiego miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym oÊwiadczenie od-
biorcy dotar∏o do tego przedsi´biorstwa
energetycznego.

5. Przedsi´biorstwo zintegrowane pionowo
pe∏niàce funkcj´ operatora systemu dys-
trybucyjnego w terminie 3 miesi´cy od
dnia wyodr´bnienia, o którym mowa
w ust. 1, poinformuje odbiorców koƒco-
wych przy∏àczonych do swojej sieci dys-
trybucyjnej o wyodr´bnieniu jego cz´Êci
niezwiàzanej z dzia∏alnoÊcià dystrybucyj-
nà oraz mo˝liwoÊciach, skutkach i termi-
nie z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 4.”.

Art. 2. Koncesja udzielona przedsi´biorstwu zinte-
growanemu pionowo pe∏niàcemu funkcj´ operatora
systemu dystrybucyjnego na wykonywanie dzia∏alno-
Êci gospodarczej w zakresie obrotu energià elektrycz-
nà, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
przechodzi, z mocy prawa, z dniem wyodr´bnienia,
o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, na przedsi´biorstwo energetyczne do którego
wniesiono wk∏ad niepieni´˝ny obejmujàcy cz´Êç
przedsi´biorstwa wydzielonà z przedsi´biorstwa zinte-
growanego pionowo pe∏niàcego funkcj´ operatora
systemu dystrybucyjnego, i wygasa najpóêniej w dniu
31 grudnia 2007 r.

Art. 3. Przedsi´biorstwo energetyczne, do którego
zosta∏ wniesiony wk∏ad niepieni´˝ny, o którym mowa
w art. 2, od dnia wyodr´bnienia, o którym mowa
w art. 5b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje
taryf´ dla energii elektrycznej zatwierdzonà przed tym
dniem przez Prezesa URE, dla przedsi´biorstwa zinte-
growanego pionowo pe∏niàcego funkcj´ operatora
systemu dystrybucyjnego, z którego wyodr´bniono
cz´Êç przedsi´biorstwa niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià
dystrybucyjnà, do czasu wprowadzenia do stosowa-
nia nowej taryfy przez przedsi´biorstwo energetyczne
wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obro-
tu energià elektrycznà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2007 r.

Art. 4. Przedsi´biorstwo energetyczne powsta∏e
w wyniku rozdzielenia dzia∏alnoÊci obrotu paliwami
gazowymi, przesy∏u i dystrybucji gazu jest zobowià-
zane do dostosowania umów zawartych przed
dniem 1 lipca 2007 r. do wymagaƒ okreÊlonych
w art. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
31 grudnia 2009 r.
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USTAWA

z dnia 15 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo energetyczne

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 52, poz. 343.



Art. 5. 1. W wyniku podzia∏u przedsi´biorstwa
energetycznego, zajmujàcego si´ do dnia 1 lipca
2007 r. obrotem i dystrybucjà paliw gazowych, przez
wydzielenie cz´Êci przedsi´biorstwa niezwiàzanej
z dzia∏alnoÊcià dystrybucyjnà i jej przeniesienia na ist-
niejàce lub nowo powsta∏e przedsi´biorstwo energe-
tyczne zajmujàce si´ obrotem paliwami gazowymi,
przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´ obro-
tem paliwami gazowymi przejmuje prawa i obowiàzki
wynikajàce z umów, na podstawie których dostarcza-
ne jest paliwo gazowe, i które zosta∏y zawarte do dnia
1 lipca 2007 r. przez przedsi´biorstwo energetyczne
zajmujàce si´ obrotem i dystrybucjà paliw gazowych.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
obrotem paliwami gazowymi, dostarczajàce paliwo
gazowe na podstawie umów, o których mowa
w ust. 1, oraz nowych umów zawartych po 1 lipca
2007 r., w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lipca
2007 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie zatwierdzonej dla tego
przedsi´biorstwa nowej taryfy, stosuje taryf´ dla paliw
gazowych stosowanà przez przedsi´biorstwo zintegro-
wane pionowo, z którego wydzielono cz´Êç przedsi´-
biorstwa niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià dystrybucyjnà
i do którego sieci instalacja odbiorcy jest przy∏àczona.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
dystrybucjà paliw gazowych, z którego wydzielono
cz´Êç przedsi´biorstwa niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià

dystrybucyjnà, w rozliczeniach z odbiorcami do dnia
wejÊcia w ˝ycie zatwierdzonej dla tego przedsi´bior-
stwa nowej taryfy, stosuje taryf´ dotychczasowà.

Art. 6. W przypadku po∏àczenia si´ przedsi´-
biorstw energetycznych zajmujàcych si´ obrotem pa-
liwami gazowymi, przejmujàce przedsi´biorstwo
energetyczne:

1) wst´puje w prawa i obowiàzki przedsi´biorstwa
przejmowanego wynikajàce z umów zawartych
z odbiorcami;

2) w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa
w pkt 1, do dnia wejÊcia w ˝ycie zatwierdzonej dla
tego przedsi´biorstwa nowej taryfy, stosuje taryfy
obowiàzujàce do dnia przej´cia przez to przedsi´-
biorstwo wydzielonej z przedsi´biorstwa zintegro-
wanego pionowo cz´Êci przedsi´biorstwa nie-
zwiàzanej z dzia∏alnoÊcià dystrybucyjnà;

3) w rozliczeniach z nowymi odbiorcami do dnia wej-
Êcia w ˝ycie zatwierdzonej dla tego przedsi´bior-
stwa nowej taryfy stosuje taryfy w∏aÊciwe dla
miejsca przy∏àczenia ich instalacji.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 24 czerwca 2007 r.
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