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USTAWA 

z dnia 15 czerwca 2007 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.1)) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5b. 1. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo zintegrowane pio-
nowo pełniące funkcję operatora systemu dystrybucyjnego sprze-
daje energię elektryczną do odbiorcy końcowego oraz świadczy 
usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z mocy 
prawa, z dniem wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego czę-
ści niezwiązanej z działalnością dystrybucyjną  i wniesienia jej,  
przed dniem 1 lipca  2007 r.,  jako wkładu niepieniężnego na po-
krycie kapitału zakładowego innego przedsiębiorstwa, staje się  
umową, której stronami są: przedsiębiorstwo energetyczne wyko-
nujące działalność gospodarczą  w zakresie obrotu energią elek-
tryczną do którego wniesiono wkład niepieniężny oraz odbiorca 
energii elektrycznej.     

2. Dniem wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dzień wnie-
sienia wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 1. Przedsię-
biorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu dys-
trybucyjnego powiadamia niezwłocznie Prezesa URE o dniu wy-
odrębnienia. 

3. Za zobowiązania wynikające z umowy, na podstawie której 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo pełniące funkcję opera-
tora systemu dystrybucyjnego dostarcza energię elektryczną do 
odbiorcy końcowego, powstałe przed dniem wyodrębnienia, o 
którym mowa w ust. 1, odpowiadają solidarnie przedsiębiorstwo 
zintegrowane pionowo pełniące funkcję operatora systemu dys-
trybucyjnego, z którego wyodrębniono część niezwiązaną z dzia-
łalnością dystrybucyjną i przedsiębiorstwo energetyczne wykonu-
jące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elek-
tryczną, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mo-
wa w ust. 1. 

4. Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę, o której mowa w 
ust. 1, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, składając do przed-
siębiorstwa energetycznego wykonującego działalność w zakresie 
obrotu energią elektryczną, pisemne oświadczenie o wypowie-
dzeniu tej umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.   

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2007 
r. Nr 115, poz. 790. 
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drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświad-
czenie odbiorcy dotarło do tego przedsiębiorstwa energetycznego.  

5.  Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo pełniące funkcję opera-
tora systemu dystrybucyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wy-
odrębnienia, o którym mowa w ust. 1, poinformuje odbiorców 
końcowych przyłączonych do swojej sieci dystrybucyjnej o wy-
odrębnieniu jego części niezwiązanej z działalnością dystrybu-
cyjną oraz możliwościach, skutkach i terminie złożenia oświad-
czenia, o którym mowa w ust. 4.”. 

 
Art. 2. 

Koncesja udzielona przedsiębiorstwu zintegrowanemu pionowo pełniącemu funkcję 
operatora  systemu dystrybucyjnego na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu energią elektryczną, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
przechodzi, z mocy prawa, z dniem wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b ust. 1 
ustawy wymienionej w art. 1, na przedsiębiorstwo energetyczne do którego wniesio-
no wkład niepieniężny obejmujący część przedsiębiorstwa wydzieloną z przedsię-
biorstwa zintegrowanego pionowo pełniącego funkcję operatora systemu dystrybu-
cyjnego, i wygasa najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r.  

 
Art. 3. 

Przedsiębiorstwo energetyczne, do którego został wniesiony wkład niepieniężny, o 
którym mowa w art. 2, od dnia wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b ust. 1 usta-
wy wymienionej w art. 1, stosuje taryfę dla energii elektrycznej zatwierdzoną przed 
tym dniem przez Prezesa URE, dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo peł-
niącego funkcję operatora systemu dystrybucyjnego, z którego wyodrębniono część 
przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną, do czasu wprowadzenia 
do stosowania nowej taryfy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące dzia-
łalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, nie dłużej jednak niż do 
dnia 31 grudnia 2007 r. 
 

Art. 4. 

Przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w wyniku rozdzielenia działalności obrotu 
paliwami gazowymi, przesyłu i dystrybucji gazu, jest zobowiązane do dostosowania 
umów zawartych przed dniem 1 lipca 2007 r. do wymagań określonych w art. 5 
ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 
Art. 5. 

1. W wyniku podziału przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się do dnia 1 
lipca 2007 r. obrotem i dystrybucją paliw gazowych, przez wydzielenie części 
przedsiębiorstwa nie związanej z działalnością dystrybucyjną i jej przeniesienia 
na istniejące lub nowopowstałe przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się ob-
rotem paliwami gazowymi, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obro-
tem paliwami gazowymi przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umów, na 
podstawie których dostarczane jest paliwo gazowe, i które zostały zawarte do 
dnia 1 lipca 2007 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem 
i dystrybucją paliw gazowych.  
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2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do-
starczające 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 wejścia w życie zatwierdzonej dla tego przedsię-
biorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dla paliw gazowych stosowaną przez 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, z którego wydzielono część przedsię-
biorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybucyjną i do którego sieci instalacja 
odbiorcy jest przyłączona. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, z któ-
rego wydzielono część przedsiębiorstwa niezwiązaną z działalnością dystrybu-
cyjną, w rozliczeniach z odbiorcami do dnia wejścia w życie zatwierdzonej dla 
tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfę dotychczasową. 

 

Art. 6. 

W przypadku połączenia się przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obro-
tem paliwami gazowymi, przejmujące przedsiębiorstwo energetyczne:  

1) wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przejmowanego wynikające 
z umów zawartych z odbiorcami; 

2) w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w pkt 1, do dnia wejścia w 
życie zatwierdzonej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy, stosuje taryfy 
obowiązujące do dnia przejęcia przez to przedsiębiorstwo wydzielonej z 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo części przedsiębiorstwa nie 
związanej z działalnością dystrybucyjną; 

3) w rozliczeniach z nowymi odbiorcami do dnia wejścia w życie zatwierdzo-
nej dla tego przedsiębiorstwa nowej taryfy stosuje taryfy właściwe dla miej-
sca przyłączenia ich instalacji. 

 

Art. 7.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 czerwca 2007 r. 


