
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 marca 2022 r. 

Poz. 631 

 

USTAWA 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.1)) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7: 

a) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Umowy o przyłączenie do sieci nie zawiera się w przypadku, gdy do sieci przesyłowej gazowej 
ma być przyłączona inna sieć przesyłowa gazowa, a operatorem systemu dla obu sieci wyznaczono to samo przed-
siębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych.”, 

b) w ust. 8: 

– w pkt 1 po wyrazach „za przyłączenie do sieci przesyłowej” dodaje się wyraz „elektroenergetycznej”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych 
nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;”; 

2) w art. 9c ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. W przypadku wyznaczenia operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego 
gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci niebędącej jego własnością, operator ten, w obszarze 
swojego działania, jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz zawarcie i realizację umowy o przy-
łączenie do sieci. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, jest odpowiedzialny również za sporządzanie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe oraz ustalanie taryfy dla paliw gazowych i jej przedkładanie 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.”; 

3) w art. 9h: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatorów, o których mowa w ust. 2, obejmuje 
również wyłączną strefę ekonomiczną, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skrap-
lania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciela sieci przesyłowej, 
sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego łączy umowa powie-
rzająca temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji.”, 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 

2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 200 i 202. 
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c) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: 

„3aa. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony 
na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał 
do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej 
sieci niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania działalności gos-
podarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych.”, 

d) ust. 3b–3d otrzymują brzmienie: 

„3b. W przypadku wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazo-
wego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 
należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powie-
rzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, zwanej 
dalej „umową powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego”, właściciel tej 
sieci, w terminie 8 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiąz-
ków operatora systemu przesyłowego gazowego, która została zawarta między nim a operatorem systemu przesy-
łowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego albo której treść została ustalona w drodze 
decyzji, o której mowa w ust. 3e, zawiera z tym operatorem kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków 
operatora systemu przesyłowego gazowego. 

3c. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego zawie-
rana jest na czas oznaczony, równy okresowi wyznaczenia, o którym mowa w ust. 3b, i rozpoczynający się od dnia 
następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora sys-
temu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b. 

3d. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego niezwłocznie 
przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o zawarciu umowy powierzającej pełnienie obo-
wiązków operatora systemu przesyłowego gazowego lub o jej zmianie oraz przesyła Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki kopię aktualnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego.”, 

e) po ust. 3d dodaje się ust. 3da: 

„3da. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, na miesiąc przed upływem terminu, o którym mowa w tym 
przepisie, operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego ma prawo do 
udzielania zamówień lub zawierania umów związanych z pełnieniem obowiązków operatora z wykorzystaniem 
sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w tym wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie przesyłania 
paliw gazowych, na okres rozpoczynający się od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy 
powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b.”, 

f) ust. 3e otrzymuje brzmienie: 

„3e. W przypadku nieotrzymania, w terminie 8 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy 
powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, infor-
macji o zawarciu kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazo-
wego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala treść tej umowy w drodze decyzji. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki wydaje decyzję, o której mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym.”, 

g) w ust. 3g po wyrazach „pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego” dodaje się wyrazy 
„ , o której mowa w ust. 3b”, 

h) w ust. 3i skreśla się wyraz „kolejną”, 

i) w ust. 3j zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja, o której mowa w ust. 3e, może zostać zmieniona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 
operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w przypadkach uza-
sadnionych potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego gazowego albo możli-
wości korzystania z tego systemu, a także ze względu na wynikającą z przepisów prawa zmianę obowiązków ope-
ratora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego lub zasad lub sposobów 
ich wykonywania, które wpływają na realizację przez operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu 
połączonego gazowego praw lub obowiązków określonych tą decyzją.”, 
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j) ust. 3k otrzymuje brzmienie: 
„3k. W przypadku zawarcia przez właściciela sieci przesyłowej gazowej oraz operatora systemu przesyło-

wego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego umowy powierzającej pełnienie obowiązków ope-
ratora systemu przesyłowego gazowego, decyzja, o której mowa w ust. 3e, wygasa z mocy prawa w części objętej 
tą umową.”, 

k) w ust. 3n wyrazy „ust. 3c, 5 i 5a” zastępuje się wyrazami „ust. 3c i 5–5b”, 

l) uchyla się ust. 3o, 

m) ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie: 
„5a. Umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego powinna określać 

także: 
1) majątek właściciela sieci przesyłowej gazowej niezbędny do pełnienia przez operatora systemu przesyło-

wego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego obowiązków operatora z jej wykorzysta-
niem, w tym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych; 

2) zasady korzystania przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego 
gazowego z majątku, o którym mowa w pkt 1; 

3) sposób ustalenia wynagrodzenia należnego właścicielowi sieci przesyłowej gazowej za korzystanie przez 
operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku, o któ-
rym mowa w pkt 1; 

4) zobowiązanie do składania operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo operatorowi systemu połą-
czonego gazowego przez właściciela sieci przesyłowej gazowej zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa 
w ust. 5e, i zaspokajania z tego zabezpieczenia roszczeń o zwrot kosztów, o których mowa w ust. 5c; 

5) zasady realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12; 
6) zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikają-

cych z tej umowy, w tym kary umowne. 
5b. Sposób ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, określa się tak, aby wysokość tego 

wynagrodzenia odpowiadała kosztom działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora sys-
temu połączonego gazowego, o których mowa w art. 45 ust. 1k, zweryfikowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych przedłożonej przez tego operatora.”, 

n) po ust. 5b dodaje się ust. 5c–5g w brzmieniu: 
„5c. Właściciel sieci przesyłowej gazowej jest obowiązany pokrywać koszty poniesione przez operatora sys-

temu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w związku z pełnieniem obowiąz-
ków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie przesyłania 
paliw gazowych, w części, w jakiej nie zostały one pokryte przychodami ze świadczonych przez tego operatora 
usług przesyłania paliw gazowych tą siecią. 

5d. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, operator systemu przesyłowego gazowego albo ope-
rator systemu połączonego gazowego może potrącić wartość kosztów, o których mowa w ust. 5c. 

5e. Właściciel sieci przesyłowej gazowej jest obowiązany złożyć operatorowi systemu przesyłowego gazo-
wego albo operatorowi systemu połączonego gazowego zabezpieczenie majątkowe w wysokości nie niższej niż 
25% kosztów tego operatora związanych z pełnieniem obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wyko-
nywaniem działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, pomniejszonych o koszt wynagro-
dzenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, uwzględnionych przy kalkulacji stawek opłat za świadczone przez niego 
usługi przesyłania paliw gazowych tą siecią, obowiązujących w danym roku kalendarzowym, w celu zaspokojenia 
jego roszczeń o zwrot kosztów, o których mowa w ust. 5c. 

5f. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 5e, ustanawia się na okres 12 miesięcy. Właściciel 
sieci przesyłowej gazowej obowiązany jest do każdorazowego przedstawienia zabezpieczenia majątkowego na 
kolejny okres, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia. 

5g. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 5e, ustanawia się w formie depozytu pieniężnego lub 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w której gwarant wpisany do wykazu gwarantów, o którym mowa 
w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856), zobowiązuje się na piśmie 
do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie operatora systemu przesyłowego gazowego 
albo operatora systemu połączonego gazowego, zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za zwłokę, 
jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.”, 
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o) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. W przypadku gdy po wyznaczeniu operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 
połączonego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 
3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, dojdzie do zmiany okresu ważności 
udzielonej temu operatorowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 
gazowych, z dniem uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu koncesji albo o zmianie decyzji o udzieleniu kon-
cesji okres wyznaczenia operatora na tej sieci z mocy prawa ulega zrównaniu z okresem ważności udzielonej mu 
koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych.”, 

p) w ust. 13 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wyznaczenia operatora systemu przesyłowego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony 
do przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu 
przesyłowego obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12 oraz art. 9c, a także w zakresie wypełniania przez ope-
ratora systemu przesyłowego obowiązków, o których mowa w art. 16 i art. 47.”; 

4) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na 
sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością sporządza i corocznie aktualizuje plan rozwoju w zakresie za-
spokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe dla tej sieci.”; 

5) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji 
mających znaczenie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e, lub dla wykonywania 
umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora sytemu przesyłowego gazowego, z zachowaniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.”; 

6) w art. 33: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 

„1aa. Prezes URE udziela koncesji na przesyłanie paliw gazowych wnioskodawcy, który działa w formie 
spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: 

„3aa. W przypadku gdy operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazo-
wego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 
2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ma prawo do korzystania z majątku właściciela tej 
sieci niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, posiadana przez tego operatora koncesja na przesyłanie 
paliw gazowych z mocy prawa obejmuje również wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na prze-
syłaniu paliw gazowych tą siecią.”; 

7) w art. 45 po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu: 

„1k. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego 
gazowego wyznaczonego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 
3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, uwzględnia się ustalone w sposób ekono-
micznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców, planowane 
do poniesienia przez właściciela tej sieci koszty: 

1) ogólnego zarządu, 

2) amortyzacji jego majątku niezbędnego do pełnienia przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo ope-
ratora systemu połączonego gazowego obowiązków z wykorzystaniem tej sieci, w tym wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, 

3) danin publicznoprawnych związanych bezpośrednio z majątkiem, o którym mowa w pkt 2, 

4) ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 9h ust. 5e 

– wraz z przysługującym właścicielowi zwrotem z kapitału zaangażowanego przez niego w majątek, o którym mowa w pkt 2.”; 
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8) w art. 47 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 

„1aa. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na 
sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością dokonuje ustalenia taryf dla paliw gazowych dla tej sieci, które 
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz zaproponowania okresu ich obowiązywania. Operator, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, przedkłada Prezesowi URE taryfy dla tej sieci oraz ich zmiany z własnej inicjatywy nie 
później niż w terminie 9 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania taryfy poprzedniej lub na żądanie Prezesa 
URE.”; 

9) w art. 56 w ust. 1: 

a) pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a) nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany w terminie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 zdanie 
drugie albo ust. 1aa zdanie drugie, lub wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w tych przepisach;”, 

b) po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu: 

„24b) wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 9h ust. 5e–5g, nie składa operatorowi systemu przesyłowego 
gazowego lub operatorowi systemu połączonego gazowego zabezpieczenia majątkowego zgodnego z wy-
maganiami określonymi w tych przepisach;”. 

Art. 2. Do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Art. 3. 1. Do taryfy dla paliw gazowych dla sieci przesyłowej gazowej, na której wyznaczono operatora systemu prze-
syłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego niebędącego właścicielem tej sieci, zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do ustalenia, zaproponowania okresu obowiązywania oraz przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 
taryfy dla paliw gazowych dla sieci przesyłowej gazowej, o której mowa w ust. 1, na rok następujący po roku wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci prze-
syłowej gazowej, o której mowa w ust. 1, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfę, o której mowa w ust. 2, 
niezwłocznie po zawarciu pierwszej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kolejnej umowy powierzającej pełnienie 
obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w art. 9h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, albo 
po otrzymaniu pierwszej po tym dniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 9h ust. 3e ustawy 
zmienianej w art. 1. Przepisu art. 47 ust. 1aa zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. 

Art. 4. 1. Do umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa 
w art. 9h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została zawarta między 
właścicielem sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał 
do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, a operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu 
połączonego gazowego albo której treść przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została ustalona między tymi pod-
miotami w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do zawierania kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, 
o której mowa w art. 9h ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, skutków jej niezawarcia oraz ustalania treści umowy powierza-
jącej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego w drodze decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e 
ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5. Do decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e ustawy zmienianej w art. 1, wydanej przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 6. 1. Właściciel sieci przesyłowej gazowej po raz pierwszy składa zabezpieczenie majątkowe na zasadach okreś-
lonych w art. 9h ust. 5e–5g ustawy zmienianej w art. 1 w terminie miesiąca przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej 
umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w art. 9h ust. 3b 
ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego informuje właściciela sieci 
przesyłowej gazowej o wysokości kosztów, o których mowa w art. 9h ust. 5e ustawy zmienianej w art. 1, uwzględnionych 
przy kalkulacji stawek opłat za świadczone przez tego operatora usługi przesyłania paliw gazowych tą siecią, obowiązują-
cych w kolejnym roku kalendarzowym, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
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Art. 7. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie ustawy, a po wyznaczeniu operatora systemu przesyłowego 
gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu prze-
syłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, doszło do zmiany okresu 
ważności udzielonej temu operatorowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 
gazowych, z dniem wejścia w życie ustawy okres wyznaczenia operatora na tej sieci z mocy prawa ulega zrównaniu z okre-
sem ważności udzielonej mu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych. 

Art. 8. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściciel sieci gazowej przesyłowej gazowej wcho-
dzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pio-
nowo, korzysta z majątku niezbędnego do realizacji umów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), z dniem wejścia w życie pierwszej 
kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w art. 9h 
ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, która po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy została zawarta między właścicielem tej 
sieci a operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego albo której treść po 
tym dniu została ustalona w drodze decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e ustawy zmienianej w art. 1, dochodzi do przej-
ścia na tego operatora części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) w zakresie, w jakim jest on uprawniony do wyłącznego korzystania 
z tego majątku zgodnie z art. 9h ust. 3aa ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 9. 1. Koncesja na przesyłanie paliw gazowych uzyskana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez 
właściciela sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał 
do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, i pozostająca w mocy w dniu jej wejścia w życie wygasa z mocy prawa 
z dniem wygaśnięcia ostatniej z umów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 

2. Do dnia wygaśnięcia koncesji na przesyłanie paliw gazowych, o której mowa w ust. 1, do tej koncesji oraz do korzy-
stania z majątku właściciela sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 
2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora systemu 
przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, nie stosuje się przepisów art. 9h ust. 3aa oraz art. 33 ust. 1aa 
ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 


	D20220631
	Ustawa
	z dnia 24 lutego 2022 r.
	o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
	Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 7:
	a) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
	„1d. Umowy o przyłączenie do sieci nie zawiera się w przypadku, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona inna sieć przesyłowa gazowa, a operatorem systemu dla obu sieci wyznaczono to samo przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyła...

	b) w ust. 8:
	– w pkt 1 po wyrazach „za przyłączenie do sieci przesyłowej” dodaje się wyraz „elektroenergetycznej”,
	– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;”;



	2) w art. 9c ust. 6b otrzymuje brzmienie:
	„6b. W przypadku wyznaczenia operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci niebędącej jego własnością, operator ten, w obszarze swojego działania, jest odpowied...

	3) w art. 9h:
	a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
	„2a. Obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatorów, o których mowa w ust. 2, obejmuje również wyłączną strefę ekonomiczną, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administ...

	b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skr...

	c) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:
	„3aa. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo...

	d) ust. 3b–3d otrzymują brzmienie:
	„3b. W przypadku wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pion...
	3c. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego zawierana jest na czas oznaczony, równy okresowi wyznaczenia, o którym mowa w ust. 3b, i rozpoczynający się od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychcza...
	3d. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o zawarciu umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego ...

	e) po ust. 3d dodaje się ust. 3da:
	„3da. W przypadku, o którym mowa w ust. 3b, na miesiąc przed upływem terminu, o którym mowa w tym przepisie, operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego ma prawo do udzielania zamówień lub zawierania umów związany...

	f) ust. 3e otrzymuje brzmienie:
	„3e. W przypadku nieotrzymania, w terminie 8 miesięcy przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, informacji o zawarciu kolejnej umowy powierzającej ...

	g) w ust. 3g po wyrazach „pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego” dodaje się wyrazy „ , o której mowa w ust. 3b”,
	h) w ust. 3i skreśla się wyraz „kolejną”,
	i) w ust. 3j zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
	„Decyzja, o której mowa w ust. 3e, może zostać zmieniona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia bezpiecz...

	j) ust. 3k otrzymuje brzmienie:
	„3k. W przypadku zawarcia przez właściciela sieci przesyłowej gazowej oraz operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, decyzja, o...

	k) w ust. 3n wyrazy „ust. 3c, 5 i 5a” zastępuje się wyrazami „ust. 3c i 5–5b”,
	l) uchyla się ust. 3o,
	m) ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie:
	„5a. Umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego powinna określać także:
	1) majątek właściciela sieci przesyłowej gazowej niezbędny do pełnienia przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym wykonywania działalności gospodarczej w ...
	2) zasady korzystania przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku, o którym mowa w pkt 1;
	3) sposób ustalenia wynagrodzenia należnego właścicielowi sieci przesyłowej gazowej za korzystanie przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego z majątku, o którym mowa w pkt 1;
	4) zobowiązanie do składania operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo operatorowi systemu połączonego gazowego przez właściciela sieci przesyłowej gazowej zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 5e, i zaspokajania z tego zabezpieczenia ...
	5) zasady realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12;
	6) zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym kary umowne.
	5b. Sposób ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, określa się tak, aby wysokość tego wynagrodzenia odpowiadała kosztom działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego, o których mowa w ...

	n) po ust. 5b dodaje się ust. 5c–5g w brzmieniu:
	„5c. Właściciel sieci przesyłowej gazowej jest obowiązany pokrywać koszty poniesione przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w związku z pełnieniem obowiązków operatora z jej wykorzystaniem, w tym w...
	5d. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego może potrącić wartość kosztów, o których mowa w ust. 5c.
	5e. Właściciel sieci przesyłowej gazowej jest obowiązany złożyć operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo operatorowi systemu połączonego gazowego zabezpieczenie majątkowe w wysokości nie niższej niż 25% kosztów tego operatora związanych z pełni...
	5f. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 5e, ustanawia się na okres 12 miesięcy. Właściciel sieci przesyłowej gazowej obowiązany jest do każdorazowego przedstawienia zabezpieczenia majątkowego na kolejny okres, nie później niż na miesiąc prz...
	5g. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 5e, ustanawia się w formie depozytu pieniężnego lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w której gwarant wpisany do wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Praw...

	o) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
	„10a. W przypadku gdy po wyznaczeniu operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa ...

	p) w ust. 13 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
	„W przypadku wyznaczenia operatora systemu przesyłowego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu przesyłowego obowiązków, o których ...


	4) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością sporządza i corocznie aktualizuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapot...

	5) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e, lub dla wykonywania umowy powierzającej pełnienie obowiąz...

	6) w art. 33:
	a) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
	„1aa. Prezes URE udziela koncesji na przesyłanie paliw gazowych wnioskodawcy, który działa w formie spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.”,

	b) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:
	„3aa. W przypadku gdy operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zinte...


	7) w art. 45 po ust. 1j dodaje się ust. 1k w brzmieniu:
	„1k. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego wyznaczonego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębior...
	1) ogólnego zarządu,
	2) amortyzacji jego majątku niezbędnego do pełnienia przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego obowiązków z wykorzystaniem tej sieci, w tym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania pa...
	3) danin publicznoprawnych związanych bezpośrednio z majątkiem, o którym mowa w pkt 2,
	4) ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 9h ust. 5e
	– wraz z przysługującym właścicielowi zwrotem z kapitału zaangażowanego przez niego w majątek, o którym mowa w pkt 2.”;

	8) w art. 47 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
	„1aa. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością dokonuje ustalenia taryf dla paliw gazowych dla tej sieci, które podlegają zatwierdzeniu przez P...

	9) w art. 56 w ust. 1:
	a) pkt 5a otrzymuje brzmienie:
	„5a) nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany w terminie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 zdanie drugie albo ust. 1aa zdanie drugie, lub wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w tych przepisach;”,

	b) po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu:
	„24b) wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 9h ust. 5e–5g, nie składa operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemu połączonego gazowego zabezpieczenia majątkowego zgodnego z wymaganiami określonymi w tych przepisach;”.



	Art. 2. Do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
	Art. 3. 1. Do taryfy dla paliw gazowych dla sieci przesyłowej gazowej, na której wyznaczono operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego niebędącego właścicielem tej sieci, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regu...
	2. Do ustalenia, zaproponowania okresu obowiązywania oraz przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla paliw gazowych dla sieci przesyłowej gazowej, o której mowa w ust. 1, na rok następujący po roku wejścia w życie niniejszej ustawy ...
	3. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej, o której mowa w ust. 1, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfę, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po zawa...
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