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Dz.U.2012.1059
USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne

1)

(tekst jednolity)

Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art.1. 1.Ustawa okre la zasady kszta towania polityki energetycznej pa stwa, zasady i warunki zaopatrzenia i
ytkowania paliw i energii, w tym ciep a, oraz dzia alno ci przedsi biorstw energetycznych, a tak e okre la organy
ciwe w sprawach gospodarki paliwami i energi .
2.Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównowa onego rozwoju kraju, zapewnienia bezpiecze stwa
energetycznego, oszcz dnego i racjonalnego u ytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdzia ania
negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzgl dniania wymogów ochrony rodowiska, zobowi za wynikaj cych
z umów mi dzynarodowych oraz równowa enia interesów przedsi biorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
3.Przepisów ustawy nie stosuje si do:
1) wydobywania kopalin ze z
oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw w zakresie uregulowanym ustaw z

dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z pó n. zm.2));
2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustaw z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908).
Art.2.(uchylony).
Art.3. yte w ustawie okre lenia oznaczaj :
1) energia - energi przetworzon w dowolnej postaci;
2) ciep o - energi ciepln w wodzie gor cej, parze lub w innych no nikach;
3) paliwa - paliwa sta e, ciek e i gazowe b
ce no nikami energii chemicznej;
3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan
lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomoc sieci gazowej, a tak e biogaz rolniczy, niezale nie od ich
przeznaczenia;
4) przesy anie - transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesy owymi w celu ich dostarczania do sieci
dystrybucyjnych lub odbiorcom ko cowym przy czonym do sieci przesy owych,
b) paliw ciek ych sieci ruroci gów,
c) ciep a sieci ciep ownicz do odbiorców przy czonych do tej sieci
- z wy czeniem sprzeda y tych paliw lub energii;
5) dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania
odbiorcom,
b) rozdzia paliw ciek ych do odbiorców przy czonych do sieci ruroci gów,
c) rozdzia ciep a do odbiorców przy czonych do sieci ciep owniczej
- z wy czeniem sprzeda y tych paliw lub energii;
6) obrót - dzia alno gospodarcz polegaj
na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energi ;
6a) sprzeda - bezpo redni sprzeda paliw lub energii przez podmiot zajmuj cy si ich wytwarzaniem lub odsprzeda
tych paliw lub energii przez podmiot zajmuj cy si ich obrotem;
7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesy ania, magazynowania,
dystrybucji oraz u ytkowania paliw lub energii;
8) zaopatrzenie w ciep o, energi elektryczn , paliwa gazowe - procesy zwi zane z dostarczaniem ciep a, energii
elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców;
9) urz dzenia - urz dzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych;
10) instalacje - urz dzenia z uk adami po cze mi dzy nimi;
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10a) instalacja magazynowa - instalacj u ywan do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy
magazyn gazu ziemnego oraz pojemno ci magazynowe gazoci gów, b
w asno ci przedsi biorstwa
energetycznego lub eksploatowan przez to przedsi biorstwo, w cznie z cz ci instalacji skroplonego gazu
ziemnego u ywan do jego magazynowania, z wy czeniem tej cz ci instalacji, która jest wykorzystywana do
dzia alno ci produkcyjnej, oraz instalacji s
cej wy cznie do realizacji zada
operatorów systemu
przesy owego gazowego;
10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wy adunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami pomocniczymi i
zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do
systemu przesy owego
- z wy czeniem cz ci terminalu s
cej do magazynowania;
11) sieci - instalacje po czone i wspó pracuj ce ze sob , s
ce do przesy ania lub dystrybucji paliw lub energii,
nale ce do przedsi biorstwa energetycznego;
11a) sie przesy owa - sie gazow wysokich ci nie , z wy czeniem gazoci gów kopalnianych i bezpo rednich, albo
sie elektroenergetyczn najwy szych lub wysokich napi , za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator
systemu przesy owego;
11b) sie dystrybucyjna - sie gazow wysokich, rednich i niskich ci nie , z wy czeniem gazoci gów kopalnianych i
bezpo rednich, albo sie elektroenergetyczn wysokich, rednich i niskich napi , za której ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;
11c) sie gazoci gów kopalnianych (z owych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - gazoci g lub sie gazoci gów
wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zak adu oczyszczania i obróbki lub
do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do ko cowego prze adunkowego terminalu
przybrze nego;
11d) gazoci g mi dzysystemowy - gazoci g przesy owy przebiegaj cy przez granic pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej lub pa stw cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wy cznie w celu po czenia krajowych systemów przesy owych tych
pa stw;
11e) gazoci g bezpo redni - gazoci g, który zosta zbudowany w celu bezpo redniego dostarczania paliw gazowych
do instalacji odbiorcy z pomini ciem systemu gazowego;
11f) linia bezpo rednia - lini elektroenergetyczn
cz
wydzielon jednostk wytwarzania energii elektrycznej
bezpo rednio z odbiorc lub lini elektroenergetyczn
cz
jednostk wytwarzania energii elektrycznej
przedsi biorstwa energetycznego z instalacjami nale cymi do tego przedsi biorstwa albo instalacjami
nale cymi do przedsi biorstw od niego zale nych;
11g) koordynowana sie 110 kV - cz
sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przep ywy energii elektrycznej zale
tak e od warunków pracy sieci przesy owej;
12) przedsi biorstwo energetyczne - podmiot prowadz cy dzia alno
gospodarcz w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesy ania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;
12a) przedsi biorstwo zintegrowane pionowo - przedsi biorstwo energetyczne lub grup przedsi biorstw, których
wzajemne relacje s okre lone w art. 3 ust. 2 rozporz dzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsi biorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmuj ce si :
a) w odniesieniu do paliw gazowych:
przesy aniem lub
dystrybucj , lub
magazynowaniem, lub
skraplaniem
- oraz wytwarzaniem lub sprzeda tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
przesy aniem lub
dystrybucj
- oraz wytwarzaniem lub sprzeda tej energii;
12b) u ytkownik systemu - podmiot dostarczaj cy paliwa gazowe do systemu gazowego lub zaopatrywany z tego
systemu albo podmiot dostarczaj cy energi elektryczn do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z
tego systemu;
13) odbiorca - ka dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energi na podstawie umowy z przedsi biorstwem
energetycznym;
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13a) odbiorca ko cowy - odbiorc dokonuj cego zakupu paliw lub energii na w asny u ytek; do w asnego u ytku nie
zalicza si energii elektrycznej zakupionej w celu jej zu ycia na potrzeby wytwarzania, przesy ania lub dystrybucji
energii elektrycznej;
13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym - odbiorc ko cowego
dokonuj cego zakupu paliw gazowych lub energii elektrycznej wy cznie w celu ich zu ycia w gospodarstwie
domowym;
14) gmina - gminy oraz zwi zki i porozumienia mi dzygminne w zakresie uregulowanym ustaw z dnia 8 marca 1990
3)

r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm. );
15) regulacja - stosowanie okre lonych ustaw
rodków prawnych, w cznie z koncesjonowaniem, s
cych do
zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego, prawid owej gospodarki paliwami i energi oraz ochrony interesów
odbiorców;
16) bezpiecze stwo energetyczne - stan gospodarki umo liwiaj cy pokrycie bie cego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energi w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
zachowaniu wymaga ochrony rodowiska;
16a) bezpiecze stwo dostaw energii elektrycznej - zdolno
systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równowa enia dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na t energi ;
16b) bezpiecze stwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwan prac sieci elektroenergetycznej, a tak e
spe nianie wymaga w zakresie parametrów jako ciowych energii elektrycznej i standardów jako ciowych obs ugi
odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom ko cowym, w mo liwych
do przewidzenia warunkach pracy tej sieci;
16c) równowa enie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na t energi - zaspokojenie mo liwego do
przewidzenia, bie cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energi elektryczn i moc, bez
konieczno ci podejmowania dzia
maj cych na celu wprowadzenie ogranicze w jej dostarczaniu i poborze;
16d) zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu elektroenergetycznego lub jego cz ci,
uniemo liwiaj cy zapewnienie bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równowa enie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na t energi ;
17) taryfa - zbiór cen i stawek op at oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsi biorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi zuj cy dla okre lonych w nim odbiorców w trybie okre lonym ustaw ;
18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z ca kowitym albo
cz ciowym pomini ciem uk adu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencj w ten uk ad maj
wp yw
na zafa szowanie pomiarów dokonywanych przez uk ad pomiarowo-rozliczeniowy;
19) ruch sieciowy - sterowanie prac sieci;
20) odnawialne ród o energii - ród o wykorzystuj ce w procesie przetwarzania energi wiatru, promieniowania
onecznego, geotermaln , fal, pr dów i p ywów morskich, spadku rzek oraz energi pozyskiwan z biomasy,
biogazu wysypiskowego, a tak e biogazu powsta ego w procesach odprowadzania lub oczyszczania cieków albo
rozk adu sk adowanych szcz tek ro linnych i zwierz cych;
20a) biogaz rolniczy - paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych,
produktów ubocznych rolnictwa, p ynnych lub sta ych odchodów zwierz cych, produktów ubocznych lub
pozosta ci z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy le nej, z wy czeniem gazu
pozyskanego z surowców pochodz cych z oczyszczalni cieków oraz sk adowisk odpadów;
21) koszty uzasadnione - koszty niezb dne do wykonania zobowi za powsta ych w zwi zku z prowadzon przez
przedsi biorstwo energetyczne dzia alno ci
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania,
przesy ania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energi oraz przyjmowane przez przedsi biorstwo energetyczne do
kalkulacji cen i stawek op at ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem nale ytej
staranno ci zmierzaj cej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie s kosztami uzyskania
przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;
22) finansowanie o wietlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty wietlne oraz koszty
ich budowy i utrzymania;
23) system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przy czone do nich
urz dzenia i instalacje, wspó pracuj ce z sieci ;
23a) bilansowanie systemu - dzia alno
gospodarcz wykonywan przez operatora systemu przesy owego lub
dystrybucyjnego w ramach wiadczonych us ug przesy ania lub dystrybucji, polegaj
na równowa eniu
zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energi elektryczn z dostawami tych paliw lub energii;
23b) zarz dzanie ograniczeniami systemowymi - dzia alno
gospodarcz wykonywan przez operatora systemu
przesy owego lub dystrybucyjnego w ramach wiadczonych 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
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gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wyst pienia ogranicze technicznych w przepustowo ci tych
systemów;
24) operator systemu przesy owego - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem paliw gazowych lub
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesy owym gazowym albo systemie
przesy owym elektroenergetycznym, bie ce i d ugookresowe bezpiecze stwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacj , konserwacj , remonty oraz niezb dn rozbudow sieci przesy owej, w tym po cze z innymi
systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si dystrybucj paliw gazowych
lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bie ce i d ugookresowe bezpiecze stwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacj , konserwacj , remonty oraz niezb dn rozbudow sieci dystrybucyjnej, w tym po cze z innymi
systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
26) operator systemu magazynowania - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si magazynowaniem paliw
gazowych, odpowiedzialne za eksploatacj instalacji magazynowej;
27) operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si skraplaniem gazu
ziemnego, sprowadzaniem, wy adunkiem lub regazyfikacj skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za
eksploatacj instalacji tego gazu;
28) operator systemu po czonego - przedsi biorstwo energetyczne zarz dzaj ce systemami po czonymi gazowymi
albo systemami po czonymi elektroenergetycznymi, w tym systemem przesy owym i dystrybucyjnym, albo
systemem przesy owym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;
29) sprzedawca z urz du - przedsi biorstwo energetyczne posiadaj ce koncesj na obrót paliwami gazowymi lub
energi elektryczn , wiadcz ce us ugi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, niekorzystaj cym z prawa wyboru sprzedawcy;
30) us uga kompleksowa - us ug wiadczon na podstawie umowy zawieraj cej postanowienia umowy sprzeda y i
umowy o wiadczenie us ugi przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzeda y,
umowy o wiadczenie us ugi przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o wiadczenie us ugi
magazynowania paliw gazowych;
31) normalny uk ad pracy sieci - uk ad pracy sieci i przy czonych róde wytwórczych, zapewniaj cy
najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spe nienie kryteriów
niezawodno ci pracy sieci i jako ci energii elektrycznej dostarczanej u ytkownikom sieci;
32) subsydiowanie skro ne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej dzia alno ci gospodarczej lub
kosztów dotycz cych jednej grupy odbiorców przychodami pochodz cymi z innego rodzaju wykonywanej
dzia alno ci gospodarczej lub od innej grupy odbiorców.
33) kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciep a i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego;
34) ciep o u ytkowe w kogeneracji - ciep o wytwarzane w kogeneracji, s
ce zaspokojeniu niezb dnego
zapotrzebowania na ciep o lub ch ód, które gdyby nie by o wytworzone w kogeneracji, zosta oby pozyskane z
innych róde ;
35) jednostka kogeneracji - wyodr bniony zespó urz dze , który mo e wytwarza energi elektryczn w kogeneracji,
opisany poprzez dane techniczne;
36) energia elektryczna z kogeneracji - energi elektryczn wytwarzan w kogeneracji i obliczon jako:
a) ca kowit roczn produkcj energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym, wytworzon
ze rednioroczn sprawno ci przemiany energii chemicznej paliwa w energi elektryczn lub mechaniczn i
ciep o u ytkowe w kogeneracji, co najmniej równ sprawno ci granicznej:
–
75% dla jednostki kogeneracji z urz dzeniami typu: turbina parowa przeciwpr na, turbina gazowa z
odzyskiem ciep a, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo
–
80% dla jednostki kogeneracji z urz dzeniami typu: uk ad gazowo-parowy z odzyskiem ciep a, turbina
parowa upustowo-kondensacyjna, albo
b) iloczyn wspó czynnika i rocznej ilo ci ciep a u ytkowego w kogeneracji wytworzonego ze rednioroczn
sprawno ci przemiany energii chemicznej paliwa w energi elektryczn lub mechaniczn i ciep o u ytkowe w
kogeneracji ni sz ni sprawno ci graniczne, o których mowa w lit. a; wspó czynnik ten jest obliczany na
podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedzia u czasowego, i
okre la stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciep a u ytkowego w kogeneracji;
37) referencyjna warto sprawno ci dla wytwarzania rozdzielonego - sprawno wytwarzania rozdzielonego energii
elektrycznej albo ciep a stosowana do obliczenia oszcz dno ci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku
zastosowania kogeneracji zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciep a;
38) wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciep a u ytkowego w
kogeneracji, które zapewnia oszcz dno energii pierwotnej zu ywanej w:
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a) jednostce kogeneracji w wysoko ci nie mniejszej ni 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i
ciep a w uk adach rozdzielonych o referencyjnych warto ciach sprawno ci dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poni ej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciep a w uk adach rozdzielonych o referencyjnych warto ciach sprawno ci dla
wytwarzania rozdzielonego;
standardowy profil zu ycia - zbiór danych o przeci tnym zu yciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach
doby przez grup odbiorców ko cowych:
a) nieposiadaj cych urz dze pomiarowo-rozliczeniowych umo liwiaj cych rejestracj tych danych,
b) o zbli onej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych na obszarze dzia ania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
bilansowanie handlowe - zg aszanie operatorowi systemu przesy owego elektroenergetycznego przez podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzeda y energii elektrycznej zawartych przez
ytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozlicze ró nicy rzeczywistej ilo ci dostarczonej albo pobranej
energii elektrycznej i wielko ci okre lonych w tych umowach dla ka dego okresu rozliczeniowego;
centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu przesy owego, w ramach
bilansowania systemu, mechanizm rozlicze podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytu u
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez u ytkowników systemu, dla których te
podmioty prowadz bilansowanie handlowe;
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osob fizyczn lub prawn uczestnicz
w centralnym
mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesy owego, zajmuj
si
bilansowaniem handlowym u ytkowników systemu;
jednostka wytwórcza - wyodr bniony zespó urz dze nale cy do przedsi biorstwa energetycznego, s
cy do
wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;
rynek organizowany przez podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany - obrót
towarami gie dowymi organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
4)

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z pó n. zm. ), odpowiednio, przez spó
prowadz
gie
albo przez spó
prowadz
rynek pozagie dowy.
Art.4. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw lub energii,
magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacj
skroplonego gazu ziemnego jest obowi zane utrzymywa zdolno urz dze , instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia
w te paliwa lub energi w sposób ci y i niezawodny, przy zachowaniu obowi zuj cych wymaga jako ciowych.
2.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii jest
obowi zane zapewni wszystkim odbiorcom oraz przedsi biorstwom zajmuj cym si sprzeda paliw gazowych lub
energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub
energii, na zasadach i w zakresie okre lonym w ustawie; wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji tych paliw lub
energii odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie tych us ug.
Art.4a.(uchylony).
Art.4b.(uchylony).
Art.4c. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si magazynowaniem paliw gazowych jest obowi zane
zapewnia odbiorcom oraz przedsi biorstwom zajmuj cym si sprzeda paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego
traktowania, wiadczenie us ug magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych. wiadczenie us ug
magazynowania paliw gazowych odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie tych us ug.
2.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si magazynowaniem paliw gazowych jest obowi zane udost pnia
operatorowi systemu przesy owego gazowego t cz
instalacji, która jest u ywana do magazynowania paliw
gazowych i jest niezb dna do realizacji jego zada .
3.Udost pnienie cz ci instalacji, o której mowa w ust. 2, nast puje za wynagrodzeniem, na zasadach
okre lonych w odr bnej umowie. Ustalaj c wysoko
wynagrodzenia nale y stosowa stawki op at za us ugi
magazynowania paliw gazowych ustalone w taryfie przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si
magazynowaniem tych paliw.
Art.4d. 1.Przedsi biorstwo zajmuj ce si transportem
przestrzegaj c zasad bezpiecze stwa, warunków eksploatacji pod
sprzeda y wydobywanych kopalin oraz uwzgl dniaj c dost pn
gazoci gów kopalnianych i wymogi ochrony rodowiska, zapewnia
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sprzeda paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, wiadczenie us ug transportu gazu ziemnego
sieci gazoci gów kopalnianych do miejsca ich dostarczania wybranego przez odbiorc lub przez przedsi biorstwo
zajmuj ce si sprzeda
paliw gazowych; wiadczenie us ug transportu gazu ziemnego odbywa si na podstawie
umowy o wiadczenie tych us ug.
2.Przepisów ust. 1 nie stosuje si do tych cz ci sieci gazoci gów kopalnianych i instalacji, które s u ywane do
lokalnej dzia alno ci wydobywczej na obszarze z a, gdzie jest wydobywany gaz ziemny.
3.Przedsi biorstwo zajmuj ce si transportem wydobytego gazu ziemnego mo e odmówi wiadczenia us ug, o
których mowa w ust. 1, je eli:
1) wyst puj niezgodno ci:
a) parametrów technicznych sieci gazoci gów kopalnianych z parametrami technicznymi sieci lub instalacji, które
mia yby by pod czone do sieci gazoci gów kopalnianych, lub
b) parametrów jako ciowych transportowanego gazu ziemnego z parametrami jako ciowymi gazu ziemnego
maj cego by przedmiotem us ugi transportu gazu ziemnego
- których usuni cie nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione, albo
2) wiadczenie us ug transportu gazu ziemnego:
a) mog oby spowodowa obni enie obecnego lub planowanego wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, dla
potrzeb których wybudowano te gazoci gi kopalniane, lub
b) uniemo liwia oby zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w ciciela lub u ytkownika sieci gazoci gów
kopalnianych lub przedsi biorstwa zajmuj cego si transportem wydobytego gazu ziemnego w zakresie jego
transportu lub uzdatniania.
Art.4e. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacj
skroplonego gazu ziemnego przy u yciu instalacji skroplonego gazu ziemnego jest obowi zane, je eli jest to konieczne
ze wzgl dów technicznych lub ekonomicznych, zapewnia odbiorcom oraz przedsi biorstwom zajmuj cym si
sprzeda paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, wiadczenie us ug polegaj cych na skraplaniu
gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; wiadczenie tych us ug odbywa si na podstawie umowy
o wiadczenie us ug skraplania gazu ziemnego.
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje si do terminali skroplonego gazu ziemnego przeznaczonych do magazynowania
tego gazu.
Art.4f. 1. wiadczenie 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
niezawodno ci dostarczania i jako ci paliw gazowych lub energii poni ej poziomu okre lonego w odr bnych
przepisach oraz powodowa niekorzystnej zmiany cen lub stawek op at za dostarczane paliwa gazowe lub energi i
zakresu ich dostarczania odbiorcom przy czonym do sieci, a tak e uniemo liwia wywi zywanie si przez
przedsi biorstwa energetyczne z obowi zków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony rodowiska.
2.Przepisów art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust. 1 nie stosuje si do wiadczenia us ug
przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, magazynowania tych paliw i skraplania gazu ziemnego
odbiorcom, je eli te paliwa lub energia by yby dostarczane z systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego
innego pa stwa, które nie na
o obowi zku wiadczenia tych us ug na dzia aj ce w tym pa stwie przedsi biorstwa,
lub gdy odbiorca, do którego paliwa gazowe lub energia elektryczna mia yby by dostarczane, nie jest uznany za
odbiorc uprawnionego do korzystania z tych us ug w tym pa stwie.
3.W przypadku odmowy wiadczenia us ug, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e
ust. 1, z powodu nieuznania odbiorcy za uprawnionego do wyboru sprzedawcy w jednym z dwóch pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej lub pa stwie cz onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) cym stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes Urz du Regulacji Energetyki mo e, na
uzasadniony wniosek odbiorcy lub sprzedawcy, zwróci si , za po rednictwem ministra w ciwego do spraw
gospodarki, do Komisji Europejskiej o zobowi zanie pa stwa, w którym odmówiono wiadczenia tych us ug, do
realizacji danej us ugi.
Art.4g. 1.W przypadku gdy przedsi biorstwo energetyczne lub przedsi biorstwo zajmuj ce si transportem
wydobytego gazu ziemnego za pomoc sieci gazoci gów kopalnianych odmówi zawarcia umowy o wiadczenie us ug
przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, umowy o wiadczenie us ug transportu gazu ziemnego, umowy
o wiadczenie us ug magazynowania paliw gazowych lub umowy o wiadczenie us ug skraplania gazu ziemnego, jest
ono obowi zane niezw ocznie pisemnie powiadomi Prezesa Urz du Regulacji Energetyki oraz zainteresowany
podmiot, podaj c uzasadnienie odmowy.
2.W przypadku odmowy zawarcia umowy o wiadczenie us ugi przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej
operator systemu elektroenergetycznego, na
danie podmiotu wyst puj cego o jej zawarcie, przedstawia temu
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podmiotowi istotne informacje o dzia aniach, jakie nale y podj , aby wzmocni sie w celu umo liwienia zawarcia tej
umowy; za opracowanie informacji mo e by pobrana op ata odzwierciedlaj ca koszty jej przygotowania.
Art.4h. 1.Przedsi biorstwo energetyczne wchodz ce w sk ad przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo mo e
odmówi wiadczenia us ugi przesy ania, dystrybucji lub transportu gazu ziemnego, us ugi magazynowania lub us ugi
skraplania gazu ziemnego, je eli wiadczenie tych us ug mo e spowodowa dla przedsi biorstwa zintegrowanego
pionowo trudno ci finansowe lub ekonomiczne zwi zane z realizacj zobowi za wynikaj cych z uprzednio zawartych
umów przewiduj cych obowi zek zap aty za okre lon ilo gazu ziemnego, niezale nie od ilo ci pobranego gazu, lub
gdy wiadczenie tych us ug uniemo liwia wywi zanie si przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo z obowi zków w
zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony rodowiska.
2.Przedsi biorstwo energetyczne wchodz ce w sk ad przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo, które odmówi o
wiadczenia us ugi przesy ania, dystrybucji lub transportu gazu ziemnego, us ugi magazynowania lub us ugi skraplania
gazu ziemnego, z powodów okre lonych w ust. 1, powinno niezw ocznie wyst pi z wnioskiem do Prezesa Urz du
Regulacji Energetyki o czasowe zwolnienie z obowi zków okre lonych w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art.
4e ust. 1 lub ograniczenie tych obowi zków, podaj c uzasadnienie odmowy.
3.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, na podstawie uzasadnionego wniosku, o którym mowa w ust. 2, mo e, w
drodze decyzji, czasowo zwolni z obowi zków, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust.
1, na onych na przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem, dystrybucj lub transportem gazu
ziemnego, magazynowaniem, skraplaniem lub regazyfikacj skroplonego gazu ziemnego lub ograniczy te obowi zki.
4.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, podejmuj c decyzj , o której mowa w ust. 3, bierze pod uwag :
1) ogóln sytuacj finansow przedsi biorstwa, o którym mowa w ust. 1;
2) daty zawarcia umów i warunki, na jakich umowy zosta y zawarte;
3) wp yw postanowie umów na sytuacj finansow przedsi biorstwa, o którym mowa w ust. 1, oraz odbiorców;
4) stopie rozwoju konkurencji na rynku paliw gazowych;
5) realizacj obowi zków wynikaj cych z ustawy;
6) podj te dzia ania maj ce na celu umo liwienie wiadczenia us ug, o których mowa w ust. 1;
7) wp yw tej decyzji na prawid owe funkcjonowanie i rozwój rynku paliw gazowych;
8) stopie po cze systemów gazowych i ich wspó dzia anie.
5.Prezes Urz du Regulacji Energetyki po uwzgl dnieniu wniosku przedsi biorstwa energetycznego niezw ocznie
powiadamia Komisj Europejsk o zaj tym stanowisku do wniosku, o którym mowa w ust. 2; wraz z powiadomieniem
przekazuje informacje dotycz ce zaj tego stanowiska.
6.W przypadku zg oszenia przez Komisj Europejsk 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 Komisj Europejsk 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 uzasadnieniem Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza
niezw ocznie w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki.
Art.4i. 1.Prezes Urz du Regulacji Energetyki na uzasadniony wniosek przedsi biorstwa energetycznego mo e, w
drodze decyzji, zwolni przedsi biorstwo z obowi zków wiadczenia 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 wiadczenie
tych us ug b dzie si odbywa z wykorzystaniem elementów systemu gazowego lub instalacji gazowych, których
budowa nie zosta a uko czona do dnia 4 sierpnia 2003 r. lub zosta a rozpocz ta po tym dniu, zwanych dalej "now
infrastruktur ", w tym gazoci gów mi dzysystemowych, instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu
ziemnego.
2.Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, mo na udzieli , je eli s spe nione cznie nast puj ce warunki:
1) nowa infrastruktura ma wp yw na zwi kszenie konkurencyjno ci w zakresie dostarczania paliw gazowych oraz
bezpiecze stwa ich dostarczania;
2) ze wzgl du na ryzyko zwi zane z budow nowej infrastruktury, bez udzielenia zwolnienia budowa ta nie by aby
podj ta;
3) nowa infrastruktura jest lub b dzie w asno ci podmiotu niezale nego, przynajmniej pod wzgl dem formy prawnej,
od operatora systemu gazowego, w którym to systemie nowa infrastruktura zosta a lub zostanie zbudowana;
4) na u ytkowników nowej infrastruktury s na one op aty za korzystanie z tej infrastruktury;
5) zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje pogorszenia warunków konkurencji i efektywno ci
funkcjonowania rynku paliw gazowych lub systemu gazowego, w którym nowa infrastruktura zosta a lub zostanie
zbudowana.
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3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si tak e do infrastruktury, której budow uko czono do dnia 4 sierpnia 2003 r.,
je eli po tym dniu zosta y lub zostan w niej dokonane zmiany umo liwiaj ce znaczny wzrost zdolno ci przesy owej tej
infrastruktury lub rozwój nowych róde zaopatrzenia w paliwa gazowe.
4.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, rozpatruj c wniosek, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwag
niedyskryminacyjny dost p do gazoci gów mi dzysystemowych, okres, na jaki zawarto umowy dotycz ce
wykorzystania nowej infrastruktury lub infrastruktury, o której mowa w ust. 3, zwi kszenie zdolno ci przesy owej,
okres planowanej eksploatacji infrastruktury oraz uwarunkowania krajowe w tym zakresie.
5.W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy gazoci gów mi dzysystemowych, Prezes Urz du
Regulacji Energetyki zajmuje stanowisko do tego wniosku, po konsultacji z w ciwymi organami zainteresowanych
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej.
6.Prezes Urz du Regulacji Energetyki po uwzgl dnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, niezw ocznie
powiadamia Komisj Europejsk o zaj tym stanowisku; do powiadomienia do cza informacje dotycz ce:
1) powodów zwolnienia z obowi zków wymienionych w ust. 1, cznie z danymi finansowymi uzasadniaj cymi to
zwolnienie;
2) analizy wp ywu zwolnienia z obowi zków wymienionych w ust. 1 na konkurencyjno i sprawne funkcjonowanie
rynku paliw gazowych;
3) okresu, na jaki udzielono zwolnienia z obowi zków wymienionych w ust. 1;
4) wielko ci udzia u zdolno ci przesy owej infrastruktury obj tej zwolnieniem z obowi zków wymienionych w ust. 1, w
odniesieniu do ca kowitej zdolno ci przesy owej tej infrastruktury;
5) przebiegu i wyników konsultacji z w ciwymi organami zainteresowanych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej;
6) wp ywu nowej infrastruktury lub zmian w infrastrukturze, o której mowa w ust. 3, na dywersyfikacj dostaw gazu.
7.W przypadku zg oszenia przez Komisj Europejsk poprawek do stanowiska, o którym mowa w ust. 6, 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.
8.Uzgodnione z Komisj Europejsk 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 decyzj , o której mowa w ust. 1, odr bnie dla ka dej nowej
infrastruktury lub infrastruktury, o której mowa w ust. 3; w decyzji okre la si zakres zwolnienia z obowi zków
wymienionych w ust. 1 oraz okres, na jaki udzielono zwolnienia.
10.Decyzj , o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza
niezw ocznie w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki.
Art.4j. 1.Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez
siebie sprzedawcy.
2.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii stosuj c
obiektywne i przejrzyste zasady zapewniaj ce równe traktowanie u ytkowników systemu, umo liwia odbiorcy paliw
gazowych lub energii przy czonemu do jego sieci zmian sprzedawcy paliw gazowych lub energii, na warunkach i w
trybie okre lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub 3.
3.Odbiorca ko cowy mo e wypowiedzie umow , na podstawie której przedsi biorstwo energetyczne dostarcza
temu odbiorcy paliwa gazowe lub energi , bez ponoszenia kosztów i odszkodowa innych, ni wynikaj ce z tre ci
umowy, sk adaj c do przedsi biorstwa energetycznego pisemne o wiadczenie.
4.Umowa, na podstawie której przedsi biorstwo energetyczne dostarcza paliwa gazowe lub energi elektryczn
odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym, ulega rozwi zaniu z ostatnim dniem miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym o wiadczenie tego odbiorcy dotar o do przedsi biorstwa energetycznego.
Odbiorca ten mo e wskaza pó niejszy termin rozwi zania umowy.
5.Sprzedawca paliw gazowych dokonuj cy sprzeda y tych paliw odbiorcom ko cowym przy czonym do sieci
dystrybucyjnej lub przesy owej, lub sprzedawca energii dokonuj cy jej sprzeda y odbiorcom ko cowym przy czonym
do sieci dystrybucyjnej jest obowi zany zamieszcza na stronach internetowych oraz udost pnia do publicznego
wgl du w swojej siedzibie informacje o cenach sprzeda y paliw gazowych lub energii oraz warunkach ich stosowania.

Rozdzia 2
Dostarczanie paliw i energii
Art.5. 1.Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa si , po uprzednim przy czeniu do sieci, o którym
mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzeda y i umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji albo umowy
sprzeda y, umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji i umowy o wiadczenie us ug magazynowania paliw
gazowych lub umowy o wiadczenie us ug skraplania gazu.
2.Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zawiera co najmniej:
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1) umowa sprzeda y - postanowienia okre laj ce: miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii do odbiorcy i ilo
tych paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc umown oraz warunki wprowadzania jej zmian, cen
lub grup taryfow stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób
prowadzenia rozlicze , wysoko
bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako ciowych obs ugi odbiorców,
odpowiedzialno
stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowi zywania umowy i warunki jej
rozwi zania;
2) umowa o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii - postanowienia okre laj ce:
moc umown i warunki wprowadzania jej zmian, ilo przesy anych paliw gazowych lub energii w podziale na
okresy umowne, miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy
jako ciowe, warunki zapewnienia niezawodno ci i ci
ci dostarczania paliw gazowych lub energii, stawki op at
lub grup taryfow stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
sposób prowadzenia rozlicze , parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysoko bonifikaty za
niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jako ciowych obs ugi odbiorców, odpowiedzialno stron za
niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowi zywania umowy i warunki jej rozwi zania;
3) umowa o wiadczenie us ug magazynowania paliw gazowych - postanowienia okre laj ce: moc umown i warunki
wprowadzania jej zmian, ilo paliw gazowych, miejsce, okres i sposób ich przechowywania, stawk op at lub
grup taryfow stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy taryfowej, sposób
prowadzenia rozlicze , odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowi zywania
umowy i warunki jej rozwi zania;
4) umowa o wiadczenie us ug skraplania gazu ziemnego - postanowienia okre laj ce: moc umown i warunki
wprowadzania jej zmian, ilo skraplanego gazu ziemnego lub regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego,
stawk op at okre lon w taryfie, warunki wprowadzania zmian tej stawki, sposób prowadzenia rozlicze ,
odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowi zywania umowy i warunki jej
rozwi zania.
2a.Umowa o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej, której stron jest u ytkownik systemu nieb
cy
podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawiera tak e, w przypadku gdy u ytkownikiem
systemu jest:
1) odbiorca - oznaczenie:
a) wybranego przez odbiorc sprzedawcy, z którym ma zawart umow sprzeda y energii elektrycznej, oraz
zasady zmiany tego sprzedawcy; wybrany sprzedawca musi mie zawart umow o wiadczenie us ug
dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest
przy czony,
b) podmiotu b
cego dla odbiorcy sprzedawc i zgod tego odbiorcy na zawarcie przez operatora systemu
dystrybucyjnego umowy sprzeda y energii elektrycznej z tym sprzedawc , na jego rzecz i w jego imieniu, w
przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorc sprzedawc ;
2) przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej i przy czone do sieci
dystrybucyjnej - oznaczenie przez to przedsi biorstwo podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie
handlowe, który ma zawart umow o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu
dystrybucyjnego, do którego sieci przy czone jest to przedsi biorstwo, oraz zasady zmiany tego podmiotu;
3) sprzedawca:
a) oznaczenie przez sprzedawc podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawart
umow o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do
którego sieci przy czeni s odbiorcy, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzeda y energii
elektrycznej, oraz zasady zmiany tego podmiotu,
b) sposób przekazywania danych pomiarowych o ilo ci zu ytej energii elektrycznej przez odbiorców, z którymi
sprzedawca ma zawarte umowy sprzeda y energii elektrycznej.
2b.Umowa sprzeda y energii elektrycznej, której stron jest odbiorca nieb
cy podmiotem odpowiedzialnym za
bilansowanie handlowe, powinna zawiera tak e sposób:
1) okre lania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio wed ug:
a) grafiku indywidualnego przedstawiaj cego zbiór danych o planowanej realizacji umowy sprzeda y energii
elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania
handlowego, zwanego dalej "grafikiem handlowym", oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub
b) standardowego profilu zu ycia oraz rzeczywi cie pobranej energii elektrycznej;
2) zg aszania grafików handlowych.
3.Dostarczanie paliw gazowych lub energii mo e odbywa si na podstawie umowy zawieraj cej postanowienia
umowy sprzeda y i umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji tych paliw lub energii, zwanej dalej
"umow kompleksow "; umowa kompleksowa dotycz ca dostarczania paliw gazowych mo e zawiera tak e
postanowienia umowy o wiadczenie us ug magazynowania tych paliw, a w przypadku ciep a, je eli jest ono
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kupowane od innych przedsi biorstw energetycznych, powinna tak e okre la warunki stosowania cen i stawek op at
obowi zuj cych w tych przedsi biorstwach.
4.Umowa kompleksowa mo e zawiera tak e postanowienia umowy sprzeda y paliw gazowych lub energii,
umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii lub umowy o wiadczenie us ug
magazynowania tych paliw, zawartych przez sprzedawc
na rzecz i w imieniu odbiorcy ko cowego z
przedsi biorstwem energetycznym zajmuj cym si przesy aniem, dystrybucj paliw gazowych lub energii lub
magazynowaniem tych paliw.
4a.Umowa sprzeda y, umowa o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych, a tak e umowa
kompleksowa powinny zawiera postanowienia okre laj ce maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych
paliw.
5.Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w zawartych umowach, z
wyj tkiem zmian cen lub stawek op at okre lonych w zatwierdzonych taryfach, powinny by niezw ocznie przes ane
odbiorcy; je eli w zawartych umowach maj by wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej umowy nale y
przes
pisemn informacj o prawie do wypowiedzenia umowy.
6.Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomi odbiorców o podwy ce cen lub stawek op at za
dostarczane paliwa gazowe lub energi okre lonych w zatwierdzonych taryfach, w ci gu jednego okresu
rozliczeniowego od dnia tej podwy ki.
6a.Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zu ytych lub innych no ników
energii s
cych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz
o miejscu, w którym s dost pne informacje o wp ywie wytwarzania tej energii na rodowisko, co najmniej w zakresie
emisji dwutlenku w gla i radioaktywnych odpadów.
6b.W przypadku energii elektrycznej kupowanej na gie dzie towarowej lub importowanej z systemu
elektroenergetycznego pa stw nieb
cych cz onkami Unii Europejskiej, informacje o strukturze paliw zu ytych lub
innych no ników energii s
cych do wytworzenia energii elektrycznej mog by sporz dzone na podstawie
zbiorczych danych dotycz cych udzia u poszczególnych rodzajów róde energii elektrycznej, w których energia ta
zosta a wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym.
6c.Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorc o ilo ci zu ytej przez tego odbiorc energii
elektrycznej w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym s dost pne informacje o przeci tnym zu yciu energii
elektrycznej dla danej grupy przy czeniowej odbiorców, rodkach poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i charakterystykach
technicznych efektywnych energetycznie urz dze .
7.Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny zawiera tak e postanowienia okre laj ce sposób
post powania w razie utraty przez odbiorc mo liwo ci wywi zywania si z obowi zku zap aty za dostarczone paliwa
gazowe lub energi lub us ugi zwi zane z ich dostarczaniem.
Art.5a. 1.Sprzedawca z urz du jest obowi zany do zapewnienia wiadczenia us ugi kompleksowej i do zawarcia
umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorc paliw gazowych lub energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, niekorzystaj cym z prawa wyboru sprzedawcy i przy czonym do sieci przedsi biorstwa
energetycznego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urz du.
2.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii
elektrycznej jest obowi zane do zawarcia ze sprzedawc z urz du umowy o wiadczenie us ugi przesy ania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej w celu dostarczania tych paliw lub energii odbiorcy paliw
gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, któremu sprzedawca z urz du jest obowi zany
zapewni wiadczenie us ugi kompleksowej.
3.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj ciep a jest obowi zane do zawarcia
umowy kompleksowej z odbiorc ko cowym przy czonym do sieci ciep owniczej tego przedsi biorstwa na wniosek
tego odbiorcy.
4.Odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym mo e zrezygnowa z us ugi
kompleksowej wiadczonej przez sprzedawc z urz du. Odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, który zrezygnuje z us ugi kompleksowej, zachowuj c przewidziany w umowie okres jej
wypowiedzenia, nie mo e by obci ony przez sprzedawc z urz du adnymi dodatkowymi kosztami z tego tytu u.
Art.5b. 1.Umowa, na podstawie której przedsi biorstwo zintegrowane pionowo pe ni ce funkcj operatora
systemu dystrybucyjnego sprzedaje energi elektryczn do odbiorcy ko cowego oraz wiadczy us ugi przesy ania lub
dystrybucji energii elektrycznej, z mocy prawa, z dniem wyodr bnienia z tego przedsi biorstwa jego cz ci
niezwi zanej z dzia alno ci dystrybucyjn 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 umow , której stronami s : przedsi biorstwo
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energetyczne wykonuj ce dzia alno gospodarcz w zakresie obrotu energi elektryczn do którego wniesiono wk ad
niepieni ny oraz odbiorca energii elektrycznej.
2.Dniem wyodr bnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dzie wniesienia wk adu niepieni nego, o którym mowa
w ust. 1. Przedsi biorstwo energetyczne pe ni ce funkcj operatora systemu dystrybucyjnego powiadamia
niezw ocznie Prezesa URE o dniu wyodr bnienia.
3.Za zobowi zania wynikaj ce z umowy, na podstawie której przedsi biorstwo zintegrowane pionowo pe ni ce
funkcj operatora systemu dystrybucyjnego dostarcza energi elektryczn do odbiorcy ko cowego, powsta e przed
dniem wyodr bnienia, o którym mowa w ust. 1, odpowiadaj solidarnie przedsi biorstwo zintegrowane pionowo
pe ni ce funkcj operatora systemu dystrybucyjnego, z którego wyodr bniono cz
niezwi zan z dzia alno ci
dystrybucyjn i przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce dzia alno
gospodarcz w zakresie obrotu energi
elektryczn , do którego wniesiono wk ad niepieni ny, o którym mowa w ust. 1.
4.Odbiorca ko cowy mo e wypowiedzie umow , o której mowa w ust. 1, na zasadach i w trybie okre lonym w
art. 4j ust. 3 i 4.
5.Przedsi biorstwo zintegrowane pionowo pe ni ce funkcj operatora systemu dystrybucyjnego w terminie 3
miesi cy od dnia wyodr bnienia, o którym mowa w ust. 1, poinformuje odbiorców ko cowych przy czonych do swojej
sieci dystrybucyjnej o wyodr bnieniu jego cz ci niezwi zanej z dzia alno ci dystrybucyjn oraz mo liwo ciach,
skutkach i terminie z enia o wiadczenia, o którym mowa w ust. 4.
Art.6. 1.Upowa nieni przedstawiciele przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si przesy aniem lub
dystrybucj paliw gazowych lub energii wykonuj kontrole uk adów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i
prawid owo ci rozlicze .
2.Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po okazaniu legitymacji i pisemnego upowa nienia wydanego
przez w ciwy organ przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych
lub energii, przys uguje prawo:
1) wst pu na teren nieruchomo ci lub do pomieszcze , gdzie jest przeprowadzana kontrola, o ile odr bne przepisy
nie stanowi inaczej;
2) przeprowadzania, w ramach kontroli, niezb dnych przegl dów urz dze b
cych w asno ci przedsi biorstwa
energetycznego, a tak e prac zwi zanych z ich eksploatacj lub napraw oraz dokonywania bada i pomiarów;
3) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszania przez odbiorc warunków u ywania uk adów pomiaroworozliczeniowych oraz warunków umowy zawartej z przedsi biorstwem energetycznym.
3.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, mo e wstrzyma dostarczanie paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep a, je li w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2, stwierdzono, e:
1) instalacja znajduj ca si u odbiorcy stwarza bezpo rednie zagro enie dla ycia, zdrowia albo rodowiska;
2) nast pi nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a.
3a.Przedsi biorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, mog wstrzyma dostarczanie paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep a w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zap at za pobrane paliwo gazowe, energi
elektryczn lub ciep o albo wiadczone us ugi co najmniej miesi c po up ywie terminu p atno ci, pomimo uprzedniego
powiadomienia na pi mie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu
do zap aty zaleg ych i bie cych nale no ci.
3b.Przedsi biorstwo energetyczne jest obowi zane do bezzw ocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep a, wstrzymanego z powodów, o których mowa w ust. 3 i 3a, je eli ustan przyczyny
uzasadniaj ce wstrzymanie ich dostarczania.
3c.Przepisu ust. 3a nie stosuje si do obiektów s
cych obronno ci pa stwa.
4.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady przeprowadzania
kontroli, wzory protoko ów kontroli i upowa nie do kontroli oraz wzór legitymacji.
5.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno okre la w szczególno ci:
1) przedmiot kontroli;
2) szczegó owe uprawnienia upowa nionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 1;
3) tryb przeprowadzania kontroli.
Art.6a. 1.Przedsi biorstwo energetyczne mo e zainstalowa przedp atowy uk ad pomiarowo-rozliczeniowy
cy do rozlicze za dostarczane paliwa gazowe, energi elektryczn lub ciep o, je eli odbiorca:
1) co najmniej dwukrotnie w ci gu kolejnych 12 miesi cy zwleka z zap at za pobrane paliwo gazowe, energi
elektryczn lub ciep o albo wiadczone us ugi przez okres co najmniej jednego miesi ca;
2) nie ma tytu u prawnego do nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do którego s dostarczane paliwa gazowe, energia
elektryczna lub ciep o;
3) u ytkuje nieruchomo , obiekt lub lokal w sposób uniemo liwiaj cy cykliczne sprawdzanie stanu uk adu pomiarowo
-rozliczeniowego.
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2.Koszty zainstalowania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1, ponosi przedsi 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 wstrzyma dostarczanie energii elektrycznej lub rozwi za umow sprzeda y
energii.
Art.7. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii
jest obowi zane do zawarcia umowy o przy czenie do sieci z podmiotami ubiegaj cymi si o przy czenie do sieci, na
zasadzie równoprawnego traktowania, je eli istniej techniczne i ekonomiczne warunki przy czenia do sieci i
dostarczania tych paliw lub energii, a daj cy zawarcia umowy spe nia warunki przy czenia do sieci i odbioru. Je eli
przedsi biorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przy czenie do sieci, jest obowi zane niezw ocznie
pisemnie powiadomi o odmowie jej zawarcia Prezesa Urz du Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podaj c
przyczyny odmowy.
2.Umowa o przy czenie do sieci powinna zawiera co najmniej postanowienia okre laj ce: termin realizacji
przy czenia, wysoko
op aty za przy czenie, miejsce rozgraniczenia w asno ci sieci przedsi biorstwa
energetycznego i instalacji podmiotu przy czanego, zakres robót niezb dnych przy realizacji przy czenia, wymagania
dotycz ce lokalizacji uk adu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udost pnienia przedsi biorstwu
energetycznemu nieruchomo ci nale cej do podmiotu przy czanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb dnej
do realizacji przy czenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nast pi dostarczanie paliw
gazowych lub energii, ilo ci paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przy czeniow ,
odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno ci za opó nienie terminu realizacji prac
w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowi zywania umowy i warunki jej rozwi zania.
3.Obowi zek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegaj cy si o zawarcie
umowy o przy czenie do sieci nie ma tytu u prawnego do korzystania z nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do których
paliwa gazowe lub energia maj by dostarczane.
3a.Podmiot ubiegaj cy si o przy czenie do sieci sk ada wniosek o okre lenie warunków przy czenia do sieci,
zwanych dalej "warunkami przy czenia", w przedsi biorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega si o
przy czenie.
3b.Wniosek o okre lenie warunków przy czenia zawiera w szczególno ci oznaczenie podmiotu ubiegaj cego si
o przy czenie, okre lenie nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, o których mowa w ust. 3, oraz informacje niezb dne do
zapewnienia spe nienia wymaga okre lonych w art. 7a.
4.Przedsi biorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane do spe niania technicznych warunków dostarczania
paliw gazowych lub energii okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odr bnych
przepisach i koncesji.
5.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii jest
obowi zane zapewni realizacj i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przy czania podmiotów
ubiegaj cych si o przy czenie, na warunkach okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8
i art. 46 oraz w za eniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20.
6.Budow i rozbudow odcinków sieci s
cych do przy czenia instalacji nale cych do podmiotów
ubiegaj cych si o przy czenie do sieci zapewnia przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1,
umo liwiaj c ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji tak e innym przedsi biorcom zatrudniaj cym
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i do wiadczeniu w tym zakresie.
7.Podmioty ubiegaj ce si o przy czenie do sieci dzieli si na grupy, bior c pod uwag parametry sieci,
standardy jako ciowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielko przy czanych urz dze , instalacji i sieci.
8.Za przy czenie do sieci pobiera si op at ustalon na podstawie nast puj cych zasad:
1) za przy czenie do sieci przesy owej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ci nie
oraz do sieci
elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV i nie wy szym ni 110 kV, z wy czeniem
przy czenia róde i sieci, op at ustala si na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nak adów poniesionych
na realizacj przy czenia;
2) za przy czenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej ni wymieniona w pkt 1, sieci elektroenergetycznej o
napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV oraz sieci ciep owniczej, z wy czeniem przy czenia róde i sieci,
op at ustala si w oparciu o stawki op at zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej
redniorocznych nak adów inwestycyjnych na budow odcinków sieci s
cych do przy czania tych podmiotów,
okre lonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mog by kalkulowane w odniesieniu do
wielko ci mocy przy czeniowej, jednostki d ugo ci odcinka sieci s
cego do przy czenia lub rodzaju tego
odcinka;
3) za przy czenie róde wspó pracuj cych z sieci oraz sieci przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si
przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii pobiera si op at ustalon na podstawie rzeczywistych
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nak adów poniesionych na realizacj przy czenia, z wy czeniem odnawialnych róde energii o mocy
elektrycznej zainstalowanej nie wy szej ni 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej
poni ej 1 MW, za których przy czenie pobiera si po ow op aty ustalonej na podstawie rzeczywistych
nak adów.
8a.Podmiot ubiegaj cy si o przy czenie ród a do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym
ni 1 kV wnosi zaliczk na poczet op aty za przy czenie do sieci, zwan dalej "zaliczk ", w wysoko ci 30 z za ka dy
kilowat mocy przy czeniowej okre lonej we wniosku o okre lenie warunków przy czenia, z zastrze eniem ust. 8b.
8b.Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza ni wysoko przewidywanej op aty za przy czenie do sieci i nie
wy sza ni 3.000.000 z . W przypadku gdy wysoko zaliczki przekroczy wysoko op aty za przy czenie do sieci,
ró nica mi dzy wysoko ci wniesionej zaliczki a wysoko ci tej op aty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
8c.Zaliczk wnosi si w ci gu 14 dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8d.Do wniosku o okre lenie warunków przy czenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, do cza w szczególno ci
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzj
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomo ci okre lonej we wniosku, je eli jest ona
wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzj o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki j drowej wydan zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j drowej oraz inwestycji
towarzysz cych (Dz. U. Nr 135, poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951). Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki j drowej powinny potwierdza dopuszczalno lokalizacji
danego ród a energii na terenie obj tym planowan inwestycj , która jest obj ta wnioskiem o okre lenie warunków
przy czenia.
8e.W przypadku urz dze , instalacji lub sieci przy czanych bezpo rednio do sieci elektroenergetycznej o
napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV sporz dza si ekspertyz wp ywu tych urz dze , instalacji lub sieci na
system elektroenergetyczny, z wyj tkiem przy czanych jednostek wytwórczych o cznej mocy zainstalowanej nie
wi kszej ni 2 MW, lub urz dze odbiorcy ko cowego o cznej mocy przy czeniowej nie wi kszej ni 5 MW.
Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej zapewnia sporz dzenie
ekspertyzy.
8f.Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzgl dnia si odpowiednio w nak adach, o których
mowa w ust. 8 pkt 1 i 3.
8g.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej, jest
obowi zane wyda warunki przy czenia w terminie:
1) 30 dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia przez wnioskodawc przy czanego do sieci o
napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV, a w przypadku przy czania ród a - od dnia wniesienia zaliczki;
2) 150 dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia przez wnioskodawc przy czanego do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, a w przypadku przy czania ród a - od dnia wniesienia zaliczki.
8h.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej powinno
potwierdzi pisemnie z enie przez wnioskodawc wniosku, okre laj c w szczególno ci dat z enia wniosku.
8i.Warunki przy czenia s wa ne dwa lata od dnia ich dor czenia. W okresie wa no ci warunki przy czenia
stanowi warunkowe zobowi zanie przedsi biorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przy czenie do sieci
elektroenergetycznej.
8j.W przypadku gdy przedsi biorstwo energetyczne:
1) odmówi wydania warunków przy czenia lub zawarcia umowy o przy czenie do sieci elektroenergetycznej z
podmiotem ubiegaj cym si o przy czenie z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków
przy czenia, jest obowi zane niezw ocznie zwróci pobran zaliczk ;
2) wyda warunki przy czenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowi zane do wyp aty odsetek od
wniesionej zaliczki liczonych za ka dy dzie zw oki w wydaniu tych warunków;
3) wyda warunki przy czenia, które b
przedmiotem sporu mi dzy przedsi biorstwem energetycznym a
podmiotem ubiegaj cym si o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygni ty na korzy
tego podmiotu, jest
obowi zane zwróci pobran zaliczk wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o
ile nie nast pi przy czenie.
8k.Stop odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje si w wysoko ci równej rentowno ci pi cioletnich
obligacji skarbowych emitowanych na najbli szy dzie poprzedzaj cy dzie 30 czerwca roku, w którym z ono
wniosek o wydanie warunków przy czenia, wed ug danych opublikowanych przez ministra w ciwego do spraw
finansów publicznych oraz G ówny Urz d Statystyczny.
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8l.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej jest
obowi zane sporz dza informacje dotycz ce:
1) podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie róde do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym
ni 1 kV, lokalizacji przy cze , mocy przy czeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przy czenia,
zawarcia umów o przy czenie do sieci i rozpocz cia dostarczania energii elektrycznej,
2) warto ci cznej dost pnej mocy przy czeniowej dla róde , a tak e planowanych zmian tych warto ci w okresie
kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla ca ej sieci przedsi biorstwa o napi ciu znamionowym powy ej 1 kV z
podzia em na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodz ce w sk ad sieci o napi ciu znamionowym 110 kV
i wy szym; warto
cznej mocy przy czeniowej jest pomniejszana o moc wynikaj
z wydanych i wa nych
warunków przy czenia róde do sieci elektroenergetycznej
- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje
te przedsi biorstwo aktualizuje co najmniej raz na kwarta , uwzgl dniaj c dokonan rozbudow i modernizacj
sieci oraz realizowane i b
ce w trakcie realizacji przy czenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
9.W przypadku gdy przedsi biorstwo energetyczne odmówi przy czenia do sieci z powodu braku warunków
ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przy czenie do sieci przedsi biorstwo energetyczne mo e ustali op at
w wysoko ci uzgodnionej z podmiotem ubiegaj cym si o przy czenie do sieci w umowie o przy czenie do sieci;
przepisów ust. 8 nie stosuje si .
10.Koszty wynikaj ce z nak adów na realizacj przy czenia podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie, w
zakresie, w jakim zosta y pokryte wp ywami z op at za przy czenie do sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowi
podstawy do ustalania w taryfie stawek op at za przesy anie lub dystrybucj paliw gazowych lub energii.
11.W umowie o przy czenie do sieci ciep owniczej mog by ustalone ni sze stawki op at za przy czenie do
sieci ni ustalone na podstawie zasad okre lonych w ust. 8, a w przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie
pobiera si op aty za przy czenie do sieci.
12.Przy czany podmiot jest obowi zany umo liwi przedsi biorstwu energetycznemu, o którym mowa w ust. 1,
w obr bie swojej nieruchomo ci budow i rozbudow sieci w zakresie niezb dnym do realizacji przy czenia oraz
udost pni pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie uk adów pomiarowych, na warunkach okre lonych w umowie
o wiadczenie us ugi przy czenia do sieci.
13.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane powiadomi przy czany podmiot o
planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z wyprzedzeniem umo liwiaj cym przy czanemu podmiotowi
przygotowanie nieruchomo ci lub pomieszcze do przeprowadzenia i odbioru tych prac.
14.Przedsi biorstwo energetyczne ma obowi zek wyda , na wniosek zainteresowanego, o wiadczenie, o którym
mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub energii oraz warunkach
przy czenia obiektu budowlanego do sieci.
Art.7a. 1.Przy czane do sieci urz dzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie musz
spe nia wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniaj ce:
1) bezpiecze stwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo sieci ciep owniczej oraz
wspó pracuj cych z t sieci urz dze lub instalacji s
cych do wytwarzania lub odbioru ciep a, zwanych dalej
"systemem ciep owniczym";
2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciep owniczego przed
uszkodzeniami spowodowanymi niew ciw prac przy czonych urz dze , instalacji i sieci;
3) zabezpieczenie przy czonych urz dze , instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ogranicze w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii;
4) dotrzymanie w miejscu przy czenia urz dze , instalacji i sieci parametrów jako ciowych paliw gazowych i energii;
5) spe nianie wymaga w zakresie ochrony rodowiska, okre lonych w odr bnych przepisach;
6) mo liwo dokonywania pomiarów wielko ci i parametrów niezb dnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozlicze
za pobrane paliwa lub energi .
2.Urz dzenia, instalacje i sieci, o których mowa w ust. 1, musz spe nia tak e wymagania okre lone w
odr bnych przepisach, w szczególno ci: przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwpora eniowej, o ochronie
przeciwpo arowej, o systemie oceny zgodno ci oraz w przepisach dotycz cych technologii wytwarzania paliw
gazowych lub energii i rodzaju stosowanego paliwa.
3.Budowa gazoci gu bezpo redniego lub linii bezpo redniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budow w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urz du Regulacji Energetyki; zgoda
jest udzielana w drodze decyzji.
4.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, udzielaj c zgody, o której mowa w ust. 3, uwzgl dnia:
1) wykorzystanie zdolno ci przesy owych istniej cej sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej;
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2) odmow wiadczenia us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej istniej
sieci
gazow lub sieci elektroenergetyczn podmiotowi wyst puj cemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzgl dnienie
onej przez niego skargi na t odmow .
Art.7b. 1.Podmiot posiadaj cy tytu prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przy czony do sieci
ciep owniczej lub wyposa ony w indywidualne ród o ciep a, oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna
instalacji i urz dze do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej ni 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym
istniej techniczne warunki dostarczania ciep a z sieci ciep owniczej, w której nie mniej ni 75% ciep a w skali roku
kalendarzowego stanowi ciep o wytwarzane w odnawialnych ród ach energii, ciep o u ytkowe w kogeneracji lub
ciep o odpadowe z instalacji przemys owych, ma obowi zek zapewni efektywne energetycznie wykorzystanie
lokalnych zasobów paliw i energii przez:
1) wyposa enie obiektu w indywidualne odnawialne ród o ciep a, ród o ciep a u ytkowego w kogeneracji lub ród o
ciep a odpadowego z instalacji przemys owych, albo
2) przy czenie obiektu do sieci ciep owniczej
- chyba, e przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj ciep a odmówi o wydania
warunków przy czenia do sieci albo dostarczanie ciep a do tego obiektu z sieci ciep owniczej lub z
indywidualnego odnawialnego ród a ciep a, ród a ciep a u ytkowego w kogeneracji lub ród a ciep a
odpadowego z instalacji przemys owych zapewnia mniejsz efektywno
energetyczn , ani eli z innego
indywidualnego ród a ciep a, które mo e by wykorzystane do dostarczania ciep a do tego obiektu.
2.Obowi zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si , je eli ceny ciep a stosowane przez przedsi biorstwo
energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem ciep a i dostarczaj ce ciep o do sieci, o której mowa w ust. 1, s równe lub
wy sze od obowi zuj cej redniej ceny sprzeda y ciep a, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla ród a ciep a
zu ywaj cego tego samego rodzaju paliwo.
3.Efektywno energetyczn dostarczania ciep a, o której mowa w ust. 1, okre la si na podstawie audytu, o
którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej.
Art.8. 1.W sprawach spornych dotycz cych odmowy zawarcia umowy o przy czenie do sieci, umowy sprzeda y,
umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o wiadczenie us ug transportu gazu
ziemnego, umowy o wiadczenie us ugi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3,
umowy o wiadczenie us ugi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a tak e w przypadku
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 wyda na wniosek jednej ze
stron postanowienie, w którym okre la warunki podj cia b
kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego
rozstrzygni cia sporu.
Art.9. 1.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki
funkcjonowania systemu gazowego, bior c pod uwag : bezpiecze stwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu,
równoprawne traktowanie u ytkowników systemu gazowego, wymagania w zakresie ochrony rodowiska oraz budowy
i eksploatacji urz dze , instalacji i sieci okre lone w odr bnych przepisach.
2.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u na grupy podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie do sieci;
2) warunki przy czenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przy czania do sieci instalacji skroplonego
gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci przesy owych lub dystrybucyjnych oraz gazoci gów
bezpo rednich;
3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunki wiadczenia us ug przesy ania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego,
prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu gazowego i po cze
mi dzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z u ytkownikami tego systemu
rozlicze wynikaj cych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarz dzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki wspó pracy pomi dzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi przedsi biorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz post powania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jako ciowe paliw gazowych i standardy jako ciowe obs ugi odbiorców;
9) sposób za atwiania reklamacji.
3.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, bior c pod uwag : bezpiecze stwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu,
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równoprawne traktowanie u ytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony rodowiska
oraz budowy i eksploatacji urz dze , instalacji i sieci okre lone w odr bnych przepisach.
4.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u na grupy podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie do sieci;
2) warunki przy czenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przy czania do sieci urz dze
wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urz dze odbiorców ko cowych, po cze mi dzysystemowych oraz linii
bezpo rednich;
3) sposób prowadzenia obrotu energi elektryczn ;
4) warunki wiadczenia us ug przesy ania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego,
eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i po cze mi dzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z u ytkownikami tego
systemu rozlicze wynikaj cych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarz dzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki wspó pracy pomi dzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi przedsi biorstwami
energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, zarz dzania przep ywami i dysponowania moc
jednostek wytwórczych oraz post powania w sytuacjach awaryjnych;
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 ywanych do
wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawc w poprzednim roku;
11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawc o miejscu, w którym s dost pne informacje o wp ywie
wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawc w poprzednim roku na rodowisko, co najmniej w
zakresie emisji dwutlenku w gla i radioaktywnych odpadów;
12) parametry jako ciowe energii elektrycznej i standardy jako ciowe obs ugi odbiorców;
13) sposób za atwiania reklamacji;
14) zakres i sposób udost pniania u ytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z
którymi system przesy owy jest po czony, informacji o:
a) warunkach wiadczenia us ug przesy ania energii elektrycznej niezb dnych do uzyskania dost pu do sieci
przesy owej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz pracy krajowego
systemu elektroenergetycznego, w tym w szczególno ci dotycz cych realizacji obrotu transgranicznego,
zarz dzania sieci i bilansowania systemu, planowanych wy czeniach jednostek wytwórczych przy czonych
do sieci przesy owej oraz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych przy czonych do
koordynowanej sieci 110 kV, a tak e o ubytkach mocy tych jednostek wytwórczych,
b) ofertach bilansuj cych sk adanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. a;
15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawc o ilo ci zu ytej przez tego odbiorc energii elektrycznej
w poprzednim roku oraz sposób informowania o miejscu, w którym s dost pne informacje o przyk adowym
zu yciu energii elektrycznej dla danej grupy przy czeniowej odbiorców, rodkach poprawy efektywno ci
energetycznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych
efektywnych energetycznie urz dze .
5. Zakres, warunki i sposób bilansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dla róde wykorzystuj cych energi
wiatru, znajduj cych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okre la si odmiennie ni dla pozosta ych róde
energii, uwzgl dniaj c:
1) udzia energii elektrycznej wytworzonej w ród ach wykorzystuj cych energi wiatru w ilo ci energii elektrycznej
wytworzonej w kraju;
2) czas, w jakim nale y dokona zg oszenia umów sprzeda y energii elektrycznej do realizacji operatorom systemu
elektroenergetycznego w stosunku do okresu, którego one dotycz .
6. Koszty wynikaj ce ze stosowania dla róde wykorzystuj cych energi wiatru odmiennego bilansowania, o
którym mowa w ust. 5, uwzgl dnia si w kosztach stanowi cych podstaw do kalkulacji stawek op at przesy owych w
taryfie operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego.
7.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki funkcjonowania
systemów ciep owniczych, bior c pod uwag : bezpiecze stwo i niezawodne funkcjonowanie tych systemów,
równoprawne traktowanie odbiorców ciep a, wymagania w zakresie ochrony rodowiska oraz budowy i eksploatacji
urz dze , instalacji i sieci okre lone w odr bnych przepisach.
8.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u na grupy podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie do sieci;
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2) warunki przy czenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przy czania do sieci urz dze
wytwórczych i instalacji odbiorców;
3) sposób prowadzenia obrotu ciep em;
4) warunki wiadczenia us ug przesy ania, dystrybucji ciep a, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci;
5) zakres i sposób przekazywania informacji mi dzy przedsi biorstwami energetycznymi oraz mi dzy
przedsi biorstwami energetycznymi a odbiorcami;
6) parametry jako ciowe no nika ciep a i standardy jako ciowe obs ugi odbiorców;
7) sposób za atwiania reklamacji.
9.Minister w ciwy do spraw gospodarki, w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej, powiadamia
Komisj Europejsk co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, o wszelkich zmianach w dzia aniach
maj cych na celu realizacj obowi zków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony rodowiska oraz o wp ywie
tych zmian na konkurencj krajow i mi dzynarodow .
Art.9a. 1.Przedsi biorstwa energetyczne, odbiorcy ko cowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy
maklerskie, o których mowa w ust. 1a, w zakresie okre lonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, s
obowi zane:
1) uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wiadectwo pochodzenia, o którym
mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w ród ach znajduj cych
si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) ui ci op at zast pcz , w terminie okre lonym w ust. 5, obliczon w sposób okre lony w ust. 2.
1a.Obowi zek, o którym mowa w ust. 1 i 8, wykonuj :
1) przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedaj ce
energi elektryczn odbiorcom ko cowym;
2) odbiorca ko cowy b
cy cz onkiem gie dy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 pa dziernika
5)

2000 r. o gie dach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z pó n. zm. ) lub cz onkiem rynku
organizowanego przez podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w
odniesieniu do transakcji zawieranych we w asnym imieniu na gie dzie towarowej lub na rynku organizowanym
przez ten podmiot;
3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy, o której mowa w pkt 2, w
odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców ko cowych na gie dzie towarowej lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.
1b.Przedsi biorstwo energetyczne posiadaj ce koncesj na obrót energi elektryczn , w terminie miesi ca od
zako czenia roku kalendarzowego, w którym zakupi o energi elektryczn w wyniku transakcji zawartej za
po rednictwem towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego na gie dzie towarowej lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, jest obowi zane
do przekazania towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu deklaracji o ilo ci energii elektrycznej
zakupionej w wyniku tej transakcji i zu ytej na w asny u ytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzeda y.
1c.Deklaracja, o której mowa w ust. 1b, stanowi podstaw wykonania przez towarowy dom maklerski lub dom
maklerski obowi zków, o których mowa w ust. 1 i 8.
1d.Realizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na gie dzie towarowej lub na rynku organizowanym przez
podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, przez towarowy dom maklerski lub
dom maklerski mo e nast pi po z eniu przez sk adaj cego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania
przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski obowi zków, o których mowa w ust. 1 i 8, w zakresie okre lonym w
ust. 1a pkt 3. Wysoko zabezpieczenia oraz sposób jego z enia okre la umowa zawarta mi dzy towarowym domem
maklerskim lub domem maklerskim a sk adaj cym zlecenie.
2.Op at zast pcz oblicza si wed ug wzoru:
Oz = Ozj x (Eo - Eu),
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
Oz - op at zast pcz wyra on w z otych,
Ozj - jednostkow op at zast pcz wynosz
240 z za 1 MWh,
Eo - ilo energii elektrycznej, wyra on w MWh, wynikaj
z obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
wiadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, w danym roku,
Eu - ilo energii elektrycznej, wyra on w MWh, wynikaj
ze wiadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e
ust. 1 lub art. 9o ust. 1, które obowi zany podmiot przedstawi do umorzenia w danym roku, o którym mowa
w art. 9e ust. 14.
3.Jednostkowa op ata zast pcza oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w ust. 2, podlega corocznej
waloryzacji redniorocznym wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em z roku kalendarzowego
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poprzedzaj cego rok, dla którego oblicza si op at zast pcz , okre lonym w komunikacie Prezesa G ównego Urz du
Statystycznego, og oszonym w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4.Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki jednostkow op at
zast pcz po jej waloryzacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do dnia 31 marca ka dego roku.
5.Op aty zast pcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowi przychód Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i powinny by uiszczane na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31
marca ka dego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.
6.Sprzedawca z urz du jest obowi zany, w zakresie okre lonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii przy czonych do sieci dystrybucyjnej lub
przesy owej znajduj cej si na terenie obejmuj cym obszar dzia ania tego sprzedawcy, oferowanej przez
przedsi biorstwo energetyczne, które uzyska o koncesj na jej wytwarzanie lub zosta o wpisane do rejestru, o którym
mowa w art. 9p ust. 1; zakup ten odbywa si po redniej 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 zajmuj ce si obrotem ciep em i sprzedaj ce to ciep o jest obowi zane, w
zakresie okre lonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do zakupu oferowanego ciep a wytwarzanego w
przy czonych do sieci odnawialnych ród ach energii znajduj cych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilo ci
nie wi kszej ni zapotrzebowanie odbiorców tego przedsi biorstwa, przy czonych do sieci, do której s przy czone
odnawialne ród a energii.
8. Przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których
mowa w ust. 1a, w zakresie okre lonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, s obowi zane:
1) uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wiadectwo pochodzenia z kogeneracji,
o którym mowa w art. 9l ust. 1, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji
znajduj cych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) ui ci op at zast pcz , w terminie okre lonym w ust. 5, obliczon w sposób okre lony w ust. 8a.
8a.Op at zast pcz , o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza si wed ug wzoru:
Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok + Ozm x Eom,
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
Ozs - op at zast pcz , o której mowa w ust. 8 pkt 2, wyra on w z otych,
Ozg - jednostkow op at zast pcz , nie ni sz ni 15% i nie wy sz ni 110% redniej ceny sprzeda y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra on w z otych za 1
MWh,
Eog - ilo energii elektrycznej równ ró nicy mi dzy ilo ci energii elektrycznej wynikaj
z obowi zku okre lonego
w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt
1, i ilo ci energii elektrycznej wynikaj
ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 1, umorzonych obowi zanym podmiotom, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyra on
w MWh,
Ozk - jednostkow op at zast pcz , nie ni sz ni 15% i nie wy sz ni 40% redniej ceny sprzeda y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra on w z otych za 1
MWh,
Eok - ilo energii elektrycznej równ ró nicy mi dzy ilo ci energii elektrycznej wynikaj
z obowi zku okre lonego
w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt
2, i ilo ci energii elektrycznej wynikaj
ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji o których mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 2, umorzonych obowi zanemu podmiotowi, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyra on
w MWh,
Ozm - jednostkow op at zast pcz , nie ni sz ni 30% i nie wy sz ni 120% redniej ceny sprzeda y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra on w z otych za 1
MWh,
Eom - ilo energii elektrycznej równ ró nicy mi dzy ilo ci energii elektrycznej wynikaj
z obowi zku okre lonego
w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt
1a, i ilo ci energii elektrycznej wynikaj
ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art.
9l ust. 1 pkt 1a, umorzonych obowi zanym podmiotom, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3,
wyra on w MWh.
8b.Prezes Urz du Regulacji Energetyki ustala jednostkowe op aty zast pcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i
Ozm, o których mowa w ust. 8a, na podstawie redniej ceny sprzeda y energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym,
o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprzedzaj cego rok ustalenia jednostkowych op at zast pczych,
bior c pod uwag :
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1) ilo energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
2) ró nic mi dzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzeda y
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców ko cowych;
4) poziom zagospodarowania dost pnych ilo ci metanu uwalnianego i ujmowanego przy do owych robotach
górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach w gla kamiennego oraz gazu
uzyskiwanego z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
6)

biokomponentach i biopaliwach ciek ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z pó n. zm. ), zwanej dalej "ustaw o
biokomponentach i biopaliwach ciek ych".
8c.Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki jednostkowe op aty
zast pcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w ust. 8a, do dnia 31 maja ka dego roku,
obowi zuj ce w roku nast pnym.
8d. Do wype nienia obowi zku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie zalicza si umorzonych wiadectw
pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w
jednostce kogeneracji w okresie, w którym koszty wytworzenia tej energii wynikaj ce z nak adów, o których mowa w
art. 45 ust. 1a, s uwzgl dniane w kosztach dzia alno ci przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si przesy aniem
lub dystrybucj energii elektrycznej.
8e.Do wiadectw pochodzenia z kogeneracji uzyskanych przez wytwórców, o których mowa w art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powsta ych u wytwórców w zwi zku z
przedterminowym rozwi zaniem umów d ugoterminowych sprzeda y mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz.
7)

905, z pó n. zm. ), nie stosuje si ust. 8d.
8f.Do wype nienia obowi zku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie zalicza si umorzonych wiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym ródle energii
wykorzystuj cym w procesie przetwarzania energi pozyskiwan z biogazu rolniczego, dla którego przedsi biorstwo
energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem biogazu rolniczego wyst pi o lub wyst pi z wnioskiem, o którym mowa w
art. 9o ust. 3.
9.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zakres obowi zków, o
których mowa w ust. 1, 6 i 7, oraz obowi zku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5, w tym:
1) rodzaje odnawialnych róde energii;
2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciep a wytwarzanych w odnawialnych
ród ach energii;
3) wymagania dotycz ce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilo ci energii elektrycznej lub ciep a wytwarzanych
w odnawialnych ród ach energii za pomoc instalacji wykorzystuj cych w procesie wytwarzania energii no niki
energii, o których mowa w art. 3 pkt 20, oraz inne paliwa;
4) miejsce dokonywania pomiarów ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii na
potrzeby realizacji obowi zku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5;
5) wielko i sposób obliczania udzia u energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych ród ach energii, wynikaj cej
z obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1,
w sprzeda y energii elektrycznej odbiorcom ko cowym, w okresie kolejnych 10 lat;
6) sposób uwzgl dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej i ciep a ustalanych w taryfach przedsi biorstw
energetycznych, o których mowa w ust. 1, 6 i 7:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw 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 energetyczne jest
obowi zane
- bior c pod uwag polityk energetyczn pa stwa oraz zobowi zania wynikaj ce z umów mi dzynarodowych.
10.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób obliczania danych podanych
we wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegó owy
zakres obowi zku, o którym mowa w ust. 8, i obowi zku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8, w
tym:
1) sposób obliczania:
a) redniorocznej sprawno ci przemiany energii chemicznej paliwa w energi elektryczn lub mechaniczn i
ciep o u ytkowe w kogeneracji,
b) ilo ci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
c) ilo ci ciep a u ytkowego w kogeneracji,
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d) oszcz dno ci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciep a w uk adach rozdzielonych o referencyjnych warto ciach sprawno ci dla
wytwarzania rozdzielonego;
2) sposoby wykorzystania ciep a u ytkowego w kogeneracji przyjmowanego do obliczania danych podanych we
wniosku o wydanie wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1;
3) referencyjne warto ci sprawno ci dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciep a,
ce do obliczania oszcz dno ci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji;
4) wymagania dotycz ce pomiarów ilo ci energii elektrycznej i ciep a u ytkowego w jednostkach kogeneracji oraz
ilo ci paliw zu ywanych do ich wytwarzania, w tym na potrzeby realizacji obowi zku potwierdzania danych, o
którym mowa w art. 9l ust. 8;
4a) wymagania dotycz ce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilo ci energii elektrycznej i ciep a u ytkowego
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a, w
tym wymagania dotycz ce pomiarów bezpo rednich ilo ci energii elektrycznej i ciep a u ytkowego oraz ilo ci
paliw zu ywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby wydawania wiadectw pochodzenia, o których
mowa w art. 9l;
5) wielko i sposób obliczania udzia ów ilo ci energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji,
wynikaj cej z obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o
których mowa w art. 9l ust. 1, lub uiszczenia op aty zast pczej, w sprzeda y energii elektrycznej odbiorcom
ko cowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l
ust. 1 pkt 1-2;
6) maksymaln wysoko
i sposób uwzgl dniania w kalkulacji cen energii elektrycznej ustalanych w taryfach
przedsi biorstw energetycznych, o których mowa w ust. 8:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w
art. 9l ust. 1,
b) poniesionej op aty zast pczej, o której mowa w ust. 8 pkt 2
- bior c pod uwag polityk energetyczn pa stwa, zobowi zania wynikaj ce z umów mi dzynarodowych oraz
uzasadnione technicznie i ekonomicznie mo liwo ci wykorzystania krajowego potencja u wysokosprawnej
kogeneracji.
11.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zakres obowi zku
potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9o ust. 7, w tym:
1) parametry jako ciowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej,
2) wymagania dotycz ce pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilo ci wytwarzanego biogazu rolniczego,
3) miejsce dokonywania pomiarów ilo ci biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowi zku potwierdzania danych, o
którym mowa w art. 9o ust. 7,
4) sposób przeliczania ilo ci wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentn ilo energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych ród ach energii na potrzeby wype nienia obowi zku, o którym mowa w art. 9a ust. 1,
5) warunki przy czenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego
- bior c pod uwag w szczególno ci potrzeb zapewnienia bezpiecze stwa funkcjonowania systemu gazowego oraz
dost pne technologie wytwarzania biogazu rolniczego.
Art.9b.Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si przesy aniem i dystrybucj ciep a s odpowiedzialne za ruch
sieciowy i zapewnienie utrzymania nale cych do nich sieci oraz wspó dzia anie z innymi przedsi biorstwami
energetycznymi i odbiorcami korzystaj cymi z sieci, na warunkach okre lonych w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. 9 ust. 7 i 8.
Art.9c. 1.Operator systemu: przesy owego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu
ziemnego lub operator systemu po czonego gazowego, odpowiednio do zakresu dzia ania, stosuj c obiektywne i
przejrzyste zasady zapewniaj ce równe traktowanie u ytkowników tych systemów oraz uwzgl dniaj c wymogi ochrony
rodowiska, jest odpowiedzialny za:
1) bezpiecze stwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpiecze stwa funkcjonowania systemu
gazowego i realizacj umów z u ytkownikami tego systemu;
2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodno ci
dostarczania paliw gazowych i ich jako ci;
3) eksploatacj , konserwacj i remonty sieci, instalacji i urz dze , wraz z po czeniami z innymi systemami
gazowymi, w sposób gwarantuj cy niezawodno funkcjonowania systemu gazowego;
4) zapewnienie d ugoterminowej zdolno ci systemu gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie
przesy ania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania
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lub skraplania gazu ziemnego, a tak e w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to
zastosowanie, rozbudowy po cze z innymi systemami gazowymi;
5) wspó prac z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsi biorstwami energetycznymi w celu
niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju;
6) dysponowanie moc instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego;
7) zarz dzanie przep ywami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jako ciowych tych paliw w systemie
gazowym i na po czeniach z innymi systemami gazowymi;
8) wiadczenie us ug niezb dnych do prawid owego funkcjonowania systemu gazowego;
9) bilansowanie systemu i zarz dzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie z u ytkownikami tego
systemu rozlicze wynikaj cych z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;
10) dostarczanie u ytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych informacji o warunkach
wiadczenia us ug przesy ania lub dystrybucji, us ug magazynowania paliw gazowych lub us ug skraplania gazu
ziemnego, w tym o wspó pracy z po czonymi systemami gazowymi;
11) (uchylony).
2.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego w
zakresie systemu przesy owego, stosuj c obiektywne i przejrzyste zasady zapewniaj ce równe traktowanie
ytkowników tych systemów oraz uwzgl dniaj c wymogi ochrony rodowiska, jest odpowiedzialny za:
1) bezpiecze stwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpiecze stwa funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolno ci przesy owej w sieci przesy owej elektroenergetycznej;
2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesy owej w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej
niezawodno ci dostarczania energii elektrycznej i jako ci jej dostarczania oraz, we wspó pracy z operatorami
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w
koordynowanej sieci 110 kV;
3) eksploatacj , konserwacj i remonty sieci, instalacji i urz dze , wraz z po czeniami z innymi systemami
elektroenergetycznymi, w sposób gwarantuj cy niezawodno funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
4) zapewnienie d ugoterminowej zdolno ci systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych
potrzeb w zakresie przesy ania energii elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie
rozbudowy sieci przesy owej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy po cze z innymi systemami
elektroenergetycznymi;
5) wspó prac z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsi biorstwami energetycznymi w celu
niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich
rozwoju;
6) dysponowanie moc jednostek wytwórczych przy czonych do sieci przesy owej oraz jednostek wytwórczych o
mocy osi galnej równej 50 MW lub wy szej, przy czonych do koordynowanej sieci 110 kV, uwzgl dniaj c
umowy z u ytkownikami systemu przesy owego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie;
7) zarz dzanie zdolno ciami przesy owymi po cze z innymi systemami elektroenergetycznymi;
8) zakup us ug systemowych niezb dnych do prawid owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
niezawodno ci pracy tego systemu i utrzymania parametrów jako ciowych energii elektrycznej;
9) bilansowanie systemu elektroenergetycznego, okre lanie i zapewnianie dost pno ci odpowiednich rezerw zdolno ci
wytwórczych, przesy owych i po cze
mi dzysystemowych na potrzeby równowa enia bie cego
zapotrzebowania na energi elektryczn z dostawami tej energii, zarz dzanie ograniczeniami systemowymi oraz
prowadzenie rozlicze wynikaj cych z:
a) niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu elektroenergetycznego,
b) zarz dzania ograniczeniami systemowymi;
9a) prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego;
10) zarz dzanie przep ywami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym przesy owym, w sposób
skoordynowany z innymi po czonymi systemami elektroenergetycznymi oraz, we wspó pracy z operatorami
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzgl dnieniem
technicznych ogranicze w tym systemie;
11) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powsta ych w sieci przesy owej podczas przesy ania energii
elektrycznej t sieci oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej
energii;
12) udost pnianie u ytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system
przesy owy jest po czony, informacji o:
a) warunkach wiadczenia us ug przesy ania energii elektrycznej niezb dnych do uzyskania dost pu do sieci
przesy owej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu elektroenergetycznego oraz pracy krajowego
systemu elektroenergetycznego, w tym w szczególno ci dotycz cych realizacji obrotu transgranicznego,
zarz dzania sieci i bilansowania systemu, planowanych wy czeniach jednostek wytwórczych przy czonych
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do sieci przesy owej oraz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych przy czonych do
koordynowanej sieci 110 kV, a tak e o ubytkach mocy tych jednostek wytwórczych,
b) ofertach bilansuj cych sk adanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. a;
13) opracowywanie planów dzia ania na wypadek zagro enia wyst pienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie
elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wyst pieniu awarii;
14) realizacj ogranicze w dostarczaniu energii elektrycznej, 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 elektroenergetycznych, normalnego uk adu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV;
16) opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energi elektryczn i moc w systemie elektroenergetycznym;
17) okre lanie potrzeb rozwoju sieci przesy owej i po cze mi dzysystemowych, a tak e w zakresie budowy nowych
róde wytwarzania energii elektrycznej;
18) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy sieci przesy owej elektroenergetycznej.
2a.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego jest obowi zany wspó pracowa z operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy sieci
przesy owej elektroenergetycznej oraz technicznych rezerw zdolno ci dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV.
3.Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu po czonego elektroenergetycznego w zakresie systemów
dystrybucyjnych, stosuj c obiektywne i przejrzyste zasady zapewniaj ce równe traktowanie u ytkowników tych
systemów oraz uwzgl dniaj c wymogi ochrony rodowiska, jest odpowiedzialny za:
1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej
niezawodno ci dostarczania energii elektrycznej i jako ci jej dostarczania oraz we wspó pracy z operatorem
systemu przesy owego elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV;
2) eksploatacj , konserwacj i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantuj cy niezawodno funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego;
3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy po cze
mi dzysystemowych w obszarze swego dzia ania;
4) wspó prac z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsi biorstwami energetycznymi w celu
zapewnienia spójno ci dzia ania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a tak e
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów;
5) dysponowanie moc jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej, z wy czeniem jednostek
wytwórczych o mocy osi galnej równej 50 MW lub wy szej, przy czonych do koordynowanej sieci 110 kV;
6) bilansowanie systemu, z wyj tkiem równowa enia bie cego zapotrzebowania na energi elektryczn z dostawami
tej energii, oraz zarz dzanie ograniczeniami systemowymi;
7) zarz dzanie przep ywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz wspó prac z operatorem systemu
przesy owego elektroenergetycznego w zakresie zarz dzania przep ywami energii elektrycznej w koordynowanej
sieci 110 kV;
8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powsta ych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii
elektrycznej t sieci oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej
energii;
9) dostarczanie u ytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest
po czony, informacji o warunkach wiadczenia us ug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarz dzaniu sieci ,
niezb dnych do uzyskania dost pu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;
9a) umo liwienie realizacji umów sprzeda y energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przy czonych do sieci
poprzez:
a) budow i eksploatacj infrastruktury technicznej i informatycznej s
cej pozyskiwaniu i transmisji danych
pomiarowych oraz zarz dzaniu nimi, zapewniaj cej efektywn wspó prac z innymi operatorami i
przedsi biorstwami energetycznymi,
b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udost pnianie, w uzgodnionej pomi dzy uczestnikami rynku
energii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich
sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu
przesy owego,
c) opracowywanie, aktualizacj i udost pnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich standardowych profili
zu ycia, a tak e uwzgl dnianie zasad ich stosowania w instrukcji, o której mowa w art. 9g,
d) udost pnianie danych dotycz cych planowanego i rzeczywistego zu ycia energii elektrycznej wyznaczonych na
podstawie standardowych profili zu ycia dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych,
e) wdra anie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich uwzgl dnianie w instrukcji, o
której mowa w art. 9g,
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f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udost pnianie do publicznego wgl du w swoich
siedzibach:
–
aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego zawar umowy o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej,
–
informacji o sprzedawcy z urz du energii elektrycznej dzia aj cym na obszarze dzia ania operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
–
wzorców umów zawieranych z u ytkownikami systemu, w szczególno ci wzorców umów zawieranych z
odbiorcami ko cowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej;
10) wspó prac z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego przy opracowywaniu planów, o których
mowa w ust. 2 pkt 13;
11) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzgl dnieniem przedsi wzi
zwi zanych z efektywno ci
energetyczn , zarz dzaniem popytem na energi elektryczn lub rozwojem mocy wytwórczych przy czanych do
sieci dystrybucyjnej;
12) stosowanie si do warunków wspó pracy z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego w zakresie
funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV;
13) opracowywanie normalnego uk adu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z s siednimi operatorami
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz wspó prac z operatorem systemu przesy owego
elektroenergetycznego przy opracowywaniu normalnego uk adu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV;
14) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz
wspó prac
z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego
elektroenergetycznego w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy koordynowanej sieci 110 kV.
3a.Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sie dystrybucyjna nie posiada
bezpo rednich po cze z sieci przesy ow , realizuje okre lone w ustawie obowi zki w zakresie wspó pracy z
operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego za
po rednictwem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego sieci jest po czony, który
jednocze nie posiada bezpo rednie po czenie z sieci przesy ow .
4.Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, wykonuj c dzia alno
gospodarcz , s obowi zani w
szczególno ci przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
5.Je eli do realizacji zada , o których mowa w ust. 1-3, jest niezb dne korzystanie przez operatora systemu
przesy owego lub dystrybucyjnego z sieci, instalacji lub urz dze nale cych do innych operatorów systemów lub
przedsi biorstw energetycznych, udost pnienie tych sieci, instalacji lub urz dze nast puje na zasadach okre lonych
w ustawie oraz na warunkach okre lonych w umowie o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych
lub energii elektrycznej.
6.Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia ania, jest obowi zany zapewni wszystkim
podmiotom pierwsze stwo w wiadczeniu us ug przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnych ród ach energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodno ci i bezpiecze stwa
krajowego systemu elektroenergetycznego.
6a.Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego dzia ania, jest obowi zany do odbioru
biogazu rolniczego o parametrach jako ciowych okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11,
wytworzonego w instalacjach przy czonych bezpo rednio do sieci tego operatora.
7.Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia ania, jest obowi zany do odbioru energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w ród ach znajduj cych si na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przy czonych bezpo rednio do sieci tego operatora.
8.Operator systemu przesy owego lub dystrybucyjnego za korzystanie z krajowego systemu
elektroenergetycznego pobiera op aty na warunkach okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i
4, a tak e mo e
da od odbiorców przy czonych do systemu elektroenergetycznego informacji o ilo ci energii
elektrycznej zu ywanej przez tych odbiorców, s
cej do obliczenia tej op aty.
9.Operator systemu przesy owego, odpowiednio do zakresu dzia ania, przekazuje ministrowi w ciwemu do
spraw gospodarki, do dnia 31 marca ka dego roku, informacje za poprzedni rok kalendarzowy o realizacji zada w
zakresie bezpiecze stwa funkcjonowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, w szczególno ci
dotycz ce:
1) zdolno ci przesy owych sieci oraz mocy róde przy czonych do tej sieci;
2) jako ci i poziomu utrzymania sieci;
3) podejmowanych dzia
maj cych na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub
energi elektryczn , w tym, w przypadku wyst pienia przerw w dostarczaniu tych paliw lub energii do sieci;
4) sporz dzanych planów w zakresie okre lonym w pkt 1-3.
9a.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego,
odpowiednio do zakresu dzia ania, przekazuje ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/print/dz-u-2012-1059

2012-10-17

Dz.U.2012.1059 - Akt prawny

Page 24 of 66

dnia 31 marca danego roku, informacje w zakresie obj tym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b. Sporz dzaj c
informacje dotycz ce oceny po cze mi dzysystemowych z s siednimi krajami, nale y uwzgl dni opinie operatorów
systemów przesy owych elektroenergetycznych tych krajów.
9b.U ytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególno ci operatorzy systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, przedsi biorstwa energetyczne i odbiorcy ko cowi s obowi zani przekazywa operatorowi
systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego, na jego wniosek,
dane niezb dne do sporz dzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.
10.Operatorzy systemów przesy owych wspó dzia aj z Komisj Europejsk w sprawach dotycz cych rozwoju
transeuropejskich sieci przesy owych.
11.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki, w
terminie do 15 dnia miesi ca nast puj cego po zako czeniu kwarta u, informacje o ilo ci energii elektrycznej
importowanej w danym kwartale z pa stw nieb
cych cz onkami Unii Europejskiej.
12.Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego dzia ania, jest obowi zany do przedstawiania
Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki informacji o ilo ciach energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
ród ach energii przy czonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podzia em na
poszczególne rodzaje róde , 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. 1.Operator systemu przesy owego, operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu po czonego,
cy w strukturze przedsi biorstwa zintegrowanego pionowo, powinni pozostawa pod wzgl dem formy prawnej i
organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezale ni od innych dzia alno ci niezwi zanych z:
1) przesy aniem, dystrybucj lub magazynowaniem paliw gazowych, lub skraplaniem gazu ziemnego, lub
regazyfikacj skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego albo
2) przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej.
1a.Operatorzy, o których mowa w ust. 1, nie mog wykonywa dzia alno ci gospodarczej zwi zanej z
wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub energi elektryczn ani jej wykonywa na podstawie umowy na
rzecz innych przedsi biorstw energetycznych.
1b.Operatorzy, o których mowa w ust. 1, mog
wiadczy us ugi polegaj ce na przystosowywaniu paliwa
gazowego do standardów jako ciowych lub warunków technicznych obowi zuj cych w systemie przesy owym lub
systemie dystrybucyjnym, a tak e us ugi transportu paliw gazowych rodkami transportu innymi ni sieci gazowe.
2.W celu zapewnienia niezale no ci operatorów, o których mowa w ust. 1, musz by spe nione cznie
nast puj ce kryteria:
1) osoby odpowiedzialne za zarz dzanie nie mog uczestniczy w strukturach zarz dzania przedsi biorstwa
zintegrowanego pionowo lub przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si tak e dzia alno ci gospodarcz
niezwi zan z paliwami gazowymi lub energi elektryczn ani by odpowiedzialne - bezpo rednio lub po rednio za bie
dzia alno
w zakresie wykonywanej dzia alno ci gospodarczej innej ni wynikaj ca z zada
operatorów;
2) osoby odpowiedzialne za zarz dzanie systemem gazowym lub systemem elektroenergetycznym powinny mie
zapewnion mo liwo niezale nego dzia ania;
3) operatorzy powinni mie zapewnione prawo podejmowania niezale nych decyzji w zakresie zarz dzanego maj tku
koniecznego do ich dzia ania, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci;
4) kierownictwo przedsi biorstw zintegrowanych pionowo nie powinno wydawa operatorom polece dotycz cych ich
bie cego funkcjonowania ani podejmowa decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba e te
polecenia lub decyzje dotyczy yby dzia
operatorów, które wykracza yby poza zatwierdzony plan finansowy lub
równowa ny dokument.
3.Dzia ania maj ce na celu zapewnienie niezale no ci operatorów powinny umo liwia funkcjonowanie
mechanizmów koordynacyjnych, które zapewni ochron praw w cicielskich w zakresie nadzoru nad wykonywanym
przez operatorów zarz dem i wykonywan przez nich dzia alno ci gospodarcz , w odniesieniu do rentowno ci
zarz dzanych przez nich aktywów, w szczególno ci dotycz cych sposobu zarz dzania zyskiem z udzia ów
kapita owych, zatwierdzania rocznego planu finansowego lub równowa nego dokumentu i ustalania ogranicze w
zakresie poziomu ca kowitego zad enia ich przedsi biorstwa.
4.Operatorzy opracowuj i s odpowiedzialni za realizacj programów, w których okre laj przedsi wzi cia, jakie
nale y podj
w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu, w tym szczegó owe
obowi zki pracowników wynikaj ce z tych programów.
4a.Operatorzy, o których mowa w ust. 1, przedk adaj Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki programy, o
których mowa w ust. 4, z w asnej inicjatywy lub na jego danie.
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4b.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 4, i okre la
termin jego wykonania albo odmawia jego zatwierdzenia, je eli okre lone w nim dzia ania nie zapewniaj
niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu. W decyzji o odmowie zatwierdzenia programu Prezes
Urz du Regulacji Energetyki wyznacza termin przed enia nowego programu. Wniesienie odwo ania od decyzji nie
wstrzymuje obowi zku przed enia nowego programu do zatwierdzenia.
5.Operatorzy przedstawiaj Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki, do dnia 31 marca ka dego roku,
sprawozdania zawieraj ce opisy dzia
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 czonych do sieci nie jest wi ksza ni sto tysi cy;
2) obs uguj cego system elektroenergetyczny o rocznym zu yciu energii elektrycznej nieprzekraczaj cym 3 TWh w
1996 r., w którym mniej ni 5% rocznego zu ycia energii elektrycznej pochodzi o z innych po czonych z nim
systemów elektroenergetycznych;
3) gazowego, je eli liczba odbiorców przy czonych do sieci nie jest wi ksza ni sto tysi cy i sprzeda paliw gazowych
3

w ci gu roku nie przekracza 100 mln m .
8.Przedsi biorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego jest obowi zane
przekazywa Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki informacje dotycz ce zmiany zakresu wykonywanej dzia alno ci
gospodarczej oraz jego powi za kapita owych, w terminie miesi ca od dnia wprowadzenia tych zmian.
Art.9e. 1.Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym ródle energii jest wiadectwo
pochodzenia tej energii, zwane dalej " wiadectwem pochodzenia".
1a.Prezes Urz du Regulacji Energetyki wydaje wiadectwa pochodzenia, o których mowa w ust. 1, oraz
wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym ródle energii spe niaj cej jednocze nie warunki wysokosprawnej kogeneracji.
2. wiadectwo pochodzenia zawiera w szczególno ci:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w
odnawialnym ródle energii;
2) okre lenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego ród a energii, w którym energia elektryczna zosta a
wytworzona;
3) dane dotycz ce ilo ci energii elektrycznej obj tej wiadectwem pochodzenia i wytworzonej w okre lonym
odnawialnym ródle energii;
4) okre lenie okresu, w którym energia elektryczna zosta a wytworzona;
5) wskazanie podmiotu, który b dzie organizowa obrót prawami maj tkowymi wynikaj cymi ze wiadectw
pochodzenia;
6) kwalifikacj odnawialnego ród a energii do ród a, o którym mowa w art. 9a ust. 8f.
3. wiadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urz du Regulacji Energetyki na wniosek przedsi biorstwa
energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych ród ach energii, z ony za
po rednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze dzia ania znajduje si odnawialne
ród o energii okre lone we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania wiadectw
pochodzenia stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania administracyjnego o wydawaniu za wiadcze .
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w
odnawialnym ródle energii;
2) okre lenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego ród a energii, w którym energia elektryczna zosta a
wytworzona;
3) dane dotycz ce ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w okre lonym odnawialnym ródle energii;
4) okre lenie okresu, w którym energia elektryczna zosta a wytworzona;
5) (uchylony);
6) dane o ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
4a.Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4, obejmuje jeden lub wi cej nast puj cych po sobie
miesi cy kalendarzowych danego roku kalendarzowego.
4b.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii
elektrycznej w odnawialnym ródle energii przedk ada operatorowi systemu elektroenergetycznego, w terminie 45 dni
od dnia zako czenia okresu wytworzenia danej ilo ci energii elektrycznej obj tej tym wnioskiem.
5.Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wniosek, o którym
mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotycz cych ilo ci energii
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elektrycznej wytworzonej w odnawialnym ródle energii, okre lonych na podstawie wskaza urz dze pomiaroworozliczeniowych. Urz dzenia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia wytwarzaj cy t energi .
5a.Prezes Urz du Regulacji Energetyki odmawia wydania wiadectwa pochodzenia, je eli wniosek, o którym
mowa w ust. 3, zosta przed ony operatorowi systemu elektroenergetycznego po up ywie terminu, o którym mowa
w ust. 4b. Odmowa wydania wiadectwa pochodzenia nast puje w drodze postanowienia, na które s y za alenie.
6.Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa pochodzenia s zbywalne i stanowi towar gie dowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych.
7.Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa pochodzenia powstaj z chwil zapisania wiadectwa, na
podstawie informacji o wydanych wiadectwach pochodzenia, o której mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie
ewidencyjnym w rejestrze wiadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 9, i
przys uguj osobie b
cej posiadaczem tego konta.
8.Przeniesienie praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectwa pochodzenia nast puje z chwil dokonania
odpowiedniego zapisu w rejestrze wiadectw pochodzenia.
9.Rejestr wiadectw pochodzenia prowadzi podmiot prowadz cy:
1) gie
towarow w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych lub
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
- organizuj cy obrót prawami maj tkowymi wynikaj cymi ze wiadectw pochodzenia.
10.Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowi zany prowadzi rejestr wiadectw pochodzenia w sposób
zapewniaj cy:
1) identyfikacj podmiotów, którym przys uguj prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectw pochodzenia;
2) identyfikacj przys uguj cych praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectw pochodzenia oraz odpowiadaj cej
tym prawom ilo ci energii elektrycznej;
3) zgodno
ilo ci energii elektrycznej obj tej zarejestrowanymi wiadectwami pochodzenia z ilo ci energii
elektrycznej odpowiadaj
prawom maj tkowym wynikaj cym z tych wiadectw.
11.Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowi zany na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, odbiorcy
ko cowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 1a, lub
innego podmiotu, któremu przys uguj prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa pochodzenia, wyda dokument
stwierdzaj cy prawa maj tkowe wynikaj ce z tych wiadectw przys uguj ce wnioskodawcy i odpowiadaj
tym
prawom ilo energii elektrycznej.
12.Wpis do rejestru wiadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegaj op acie w wysoko ci
odzwierciedlaj cej koszty prowadzenia rejestru.
13.Prezes Urz du Regulacji Energetyki na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, odbiorcy ko cowego oraz
towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 1a, którym przys uguj prawa
maj tkowe wynikaj ce ze wiadectw pochodzenia umarza, w drodze decyzji, te wiadectwa w ca ci lub cz ci.
13a.Towarowy dom maklerski lub dom maklerski wykonuj c obowi zek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8, w
odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców ko cowych, mo e z
wniosek do Prezesa Urz du
Regulacji Energetyki o umorzenie wiadectw pochodzenia nale cych do innego podmiotu, któremu przys uguj
wynikaj ce z tych wiadectw prawa maj tkowe, o ile do czy pisemn zgod tego podmiotu na zaliczenie tych
wiadectw do wype nienia obowi zku przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski.
14. wiadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzgl dniane przy
rozliczeniu wykonania obowi zku okre lonego w art. 9a ust. 1 w poprzednim roku kalendarzowym.
15.Prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectwa pochodzenia wygasaj z chwil jego umorzenia.
16.Przedsi biorstwo energetyczne, odbiorca ko cowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o
których mowa w art. 9a ust. 1a, wraz z wnioskiem o umorzenie wiadectw pochodzenia jest obowi zany z
do
Prezesa Urz du Regulacji Energetyki dokument, o którym mowa w ust. 11.
17.Prezes Urz du Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych i umorzonych wiadectwach
pochodzenia podmiotowi prowadz cemu rejestr tych wiadectw, o którym mowa w ust. 9.
18.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych ród ach
energii o cznej mocy elektrycznej nieprzekraczaj cej 5 MW zwalnia si z:
1) op at, o których mowa w ust. 12;
2) op aty skarbowej za wydanie wiadectwa pochodzenia;
3) op aty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych ród ach energii, o
której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1;
4) op aty skarbowej za czynno ci urz dowe zwi zane z prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 9p ust. 1.
Art.9f. 1.Minister w ciwy do spraw gospodarki, co pi lat, przedstawia Radzie Ministrów raport okre laj cy
cele w zakresie udzia u energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych ród ach energii znajduj cych si na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zu yciu energii elektrycznej w kolejnych dziesi ciu latach, zgodne z
zobowi zaniami wynikaj cymi z umów mi dzynarodowych dotycz cych ochrony klimatu, oraz rodki zmierzaj ce 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, pomniejszon o jej eksport.
3.Rada Ministrów, na wniosek ministra w ciwego do spraw gospodarki, przyjmuje raport, o którym mowa w
ust. 1.
4.Minister w ciwy do spraw gospodarki, na podstawie sprawozdania Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, o
którym mowa w art. 24 ust. 1, sporz dza co dwa lata raport zawieraj cy analiz realizacji celów ilo ciowych i
osi gni tych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych ród ach energii. W zakresie
zobowi za wynikaj cych z umów mi dzynarodowych dotycz cych ochrony klimatu raport sporz dza si w
porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw rodowiska.
5.Minister w ciwy do spraw gospodarki og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", raporty, o których mowa w ust. 1 i 4, w terminie do dnia 27 pa dziernika
danego roku, w którym wyst puje obowi zek przedstawienia raportu. Raport, o którym mowa w ust. 1, podlega
og oszeniu po przyj ciu przez Rad Ministrów.
Art.9g. 1.Operator systemu przesy owego i operator systemu dystrybucyjnego s obowi zani do opracowania
odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy owej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej,
zwanych dalej "instrukcjami".
2.Operator systemu przesy owego i operator systemu dystrybucyjnego informuj u ytkowników systemu, w
formie pisemnej lub za pomoc innego rodka komunikowania przyj tego przez operatora systemu, o publicznym
dost pie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mo liwo ci zg aszania uwag, okre laj c 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 okre laj szczegó owe warunki korzystania z tych sieci przez
ytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w
szczególno ci dotycz ce:
1) przy czania sieci dystrybucyjnych, urz dze odbiorców ko cowych, po cze mi dzysystemowych oraz
gazoci gów bezpo rednich;
2) wymaga technicznych dla urz dze , instalacji i sieci wraz z niezb dn infrastruktur pomocnicz ;
3) kryteriów bezpiecze stwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) wspó pracy pomi dzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomi dzy przedsi biorstwami energetycznymi oraz pomi dzy przedsi biorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jako ciowych paliw gazowych i standardów jako ciowych obs ugi u ytkowników systemu.
4.Instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych okre laj szczegó owe warunki korzystania z tych
sieci przez u ytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych
sieci, w szczególno ci dotycz ce:
1) przy czania urz dze
wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urz dze
odbiorców ko cowych, po cze
mi dzysystemowych oraz linii bezpo rednich;
2) wymaga technicznych dla urz dze , instalacji i sieci wraz z niezb dn infrastruktur pomocnicz ;
3) kryteriów bezpiecze stwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym uzgadniania planów, o których
mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13;
4) wspó pracy mi dzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV i
niezb dnego uk adu po cze sieci oraz zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informacji;
5) przekazywania informacji pomi dzy przedsi biorstwami energetycznymi oraz pomi dzy przedsi biorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jako ciowych energii elektrycznej i standardów jako ciowych obs ugi u ytkowników systemu;
7) wymaga w zakresie bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, jakie musz zosta spe nione
dla jego utrzymania;
8) wska ników charakteryzuj cych jako i niezawodno dostaw energii elektrycznej oraz bezpiecze stwa pracy sieci
elektroenergetycznej;
9) niezb dnych wielko ci rezerw zdolno ci wytwórczych, przesy owych i po cze mi dzysystemowych.
5.Operator systemu dystrybucyjnego uwzgl dnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania
okre lone w opracowanej przez operatora systemu przesy owego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy owej.
5a.Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do cza do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej standardowy profil zu ycia wykorzystywany w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii
elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej nie wi kszej ni 40 kW.
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6.Instrukcja opracowywana przez operatora systemu przesy owego powinna tak e zawiera wyodr bnion cz
dotycz
bilansowania systemu i zarz dzania ograniczeniami systemowymi, okre laj
:
1) warunki, jakie musz by spe nione w zakresie bilansowania systemu i zarz dzania ograniczeniami systemowymi;
2) procedury:
a) zg aszania i przyjmowania przez operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego do realizacji umów
sprzeda y oraz programów dostarczania i odbioru energii elektrycznej,
b) zg aszania do operatora systemu przesy owego umów o wiadczenie us ug przesy ania paliw gazowych lub
energii elektrycznej,
c) bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego bilansowania,
d) zarz dzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposób rozliczania kosztów tych ogranicze ,
e) awaryjne;
3) sposób post powania w stanach zagro enia bezpiecze stwa zaopatrzenia w paliwa gazowe lub energi
elektryczn ;
4) procedury i zakres wymiany informacji niezb dnej do bilansowania systemu i zarz dzania ograniczeniami
systemowymi;
5) kryteria dysponowania moc jednostek wytwórczych energii elektrycznej, uwzgl dniaj ce, w przypadku elektrowni
drowych, wymagania w zakresie bezpiecze stwa j drowego i ochrony radiologicznej okre lone przepisami
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz kryteria zarz dzania po czeniami systemów
gazowych albo systemów elektroenergetycznych;
6) sposób przekazywania u ytkownikom systemu informacji o warunkach wiadczenia us ug przesy ania energii
elektrycznej oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.
6a.Warunki w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 6 pkt 1, powinny
umo liwia dokonywanie zmian grafiku handlowego w dniu jego realizacji oraz bilansowanie tego systemu tak e przez
zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez odbiorców niespowodowane wprowadzonymi ograniczeniami, o których
mowa w art. 11 ust. 1.
7.Operator systemu przesy owego przedk ada Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze
decyzji, instrukcj wraz z informacj o zg oszonych przez u ytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzgl dnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej.
8.Operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia og oszenia zatwierdzonej instrukcji, o której
mowa w ust. 7, przedk ada Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcj wraz
z informacj o zg oszonych przez u ytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzgl dnienia. Operator
zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej.
9.Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki, na koszt w ciwego
operatora systemu, zatwierdzon instrukcj .
10.Operator systemu przesy owego i operator systemu dystrybucyjnego zamieszczaj na swoich stronach
internetowych obowi zuj ce instrukcje oraz udost pniaj je do publicznego wgl du w swoich siedzibach.
11.Operator systemu po czonego jest obowi zany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesy owej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Przepisy ust. 2-10 stosuje si odpowiednio.
12.U ytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urz dzenia, instalacje lub sieci s przy czone do sieci
operatora systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, lub korzystaj cy z us ug wiadczonych przez tego
operatora, s obowi zani stosowa si do warunków i wymaga oraz procedur post powania i wymiany informacji
okre lonych w instrukcji zatwierdzonej przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki i og oszonej w Biuletynie Urz du
Regulacji Energetyki. Instrukcja ta stanowi cz
umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
Art.9h. 1.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, na wniosek w ciciela sieci przesy owej, sieci dystrybucyjnej,
instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, wyznacza, w drodze decyzji, na czas okre lony,
operatora systemu przesy owego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu
ziemnego lub operatora systemu po czonego oraz okre la obszar, sieci lub instalacje, na których b dzie wykonywana
dzia alno gospodarcza, z zastrze eniem ust. 2.
2.Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza si jednego operatora systemu przesy owego gazowego albo
jednego operatora systemu po czonego gazowego i jednego operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego
albo jednego operatora systemu po czonego elektroenergetycznego.
3.Operatorem systemu przesy owego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania paliw gazowych,
systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu po czonego mo e by :
1) w ciciel sieci przesy owej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego,
posiadaj cy koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji;
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2) przedsi biorstwo energetyczne posiadaj ce koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie
przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania
gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym w ciciel sieci przesy owej, sieci
dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego zawar umow powierzaj
temu przedsi biorstwu pe nienie obowi zków operatora z wykorzystaniem sieci lub instalacji b
cych jego
asno ci .
4.Powierzenie pe nienia obowi zków operatora systemu dystrybucyjnego mo e dotyczy wykonywania
dzia alno ci gospodarczej w zakresie dystrybucji:
1) energii elektrycznej, je eli liczba odbiorców przy czonych do sieci elektroenergetycznej przedsi biorstwa
energetycznego, o którym mowa w ust. 1, jest nie wi ksza ni sto tysi cy, albo
2) gazu ziemnego, je eli liczba odbiorców przy czonych do sieci gazowej jest nie wi ksza ni sto tysi cy i sprzeda
3

paliw gazowych nie przekracza 100 mln m w ci gu roku.
5.Umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna w szczególno ci okre la :
1) obszar, na którym operator systemu przesy owego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu magazynowania
paliw gazowych, lub systemu skraplania gazu ziemnego, lub systemu po czonego b dzie wykonywa dzia alno
gospodarcz ;
2) zasady realizacji obowi zków, o których mowa w art. 9c, z wyszczególnieniem obowi zków powierzonych do
wykonywania bezpo rednio operatorowi systemu przesy owego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu
magazynowania paliw gazowych, lub systemu skraplania gazu ziemnego, lub systemu po czonego.
6.W ciciel, o którym mowa w ust. 1, wyst puje z wnioskiem do Prezesa Urz du Regulacji Energetyki o
wyznaczenie odpowiednio operatora systemu przesy owego, dystrybucyjnego gazowego albo elektroenergetycznego,
systemu magazynowania paliw gazowych lub systemu skraplania gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia:
1) dor czenia decyzji Prezesa Urz du Regulacji Energetyki o udzieleniu temu w cicielowi koncesji na wykonywanie
dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem tych sieci lub instalacji, albo
2) w którym w ciciel zawar umow o powierzenie wykonywania obowi zków operatora z przedsi biorstwem, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2, w odniesieniu do sieci lub instalacji b
cych jego w asno ci .
7.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, wyznaczaj c operatora zgodnie z ust. 1, bierze pod uwag jego
efektywno
ekonomiczn , skuteczno
zarz dzania systemami gazowymi lub systemami elektroenergetycznymi,
bezpiecze stwo dostaw paliw gazowych lub energii elektrycznej oraz spe nianie przez operatora warunków i kryteriów
niezale no ci, o których mowa w art. 9d ust. 1-2, a tak e okres obowi zywania jego koncesji.
8.Prezes Urz du Regulacji Energetyki odmawia wyznaczenia operatorem systemu gazowego, systemu
elektroenergetycznego, systemu magazynowania paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem
systemu po czonego przedsi biorstwa energetycznego okre lonego we wniosku, o którym mowa w ust. 1, je eli
przedsi biorstwo to nie dysponuje odpowiednimi rodkami ekonomicznymi lub technicznymi lub nie gwarantuje
skutecznego zarz dzania systemem, lub nie spe nia warunków i kryteriów niezale no ci, o których mowa w art. 9d
ust. 1-2, z zastrze eniem art. 9d ust. 7, lub gdy nie zosta spe niony warunek, o którym mowa w art. 9k.
9.Prezes Urz du Regulacji Energetyki z urz du wyznacza, w drodze decyzji, przedsi biorstwo energetyczne
posiadaj ce koncesj na przesy anie lub dystrybucj paliw gazowych albo energii elektrycznej, magazynowanie paliw
gazowych lub skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacj skroplonego gazu ziemnego, operatorem odpowiednio
systemu przesy owego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu magazynowania, lub systemu skraplania gazu
ziemnego, w przypadku gdy:
1) w ciciel, o którym mowa w ust. 1, nie z
wniosku o wyznaczenie operatora systemu gazowego lub operatora
systemu elektroenergetycznego, który wykonywa by dzia alno
gospodarcz , korzystaj c z jego sieci lub
instalacji;
2) Prezes Urz du Regulacji Energetyki odmówi wyznaczenia operatora, który wykonywa by dzia alno gospodarcz ,
korzystaj c z sieci lub instalacji okre lonej we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
10.Wydaj c decyzj , o której mowa w ust. 9, Prezes Urz du Regulacji Energetyki okre la obszar, instalacje lub
sieci, na których operator b dzie wykonywa dzia alno gospodarcz , warunki realizacji kryteriów niezale no ci, o
których mowa w art. 9d ust. 1-2, niezb dne do realizacji zada operatorów systemów, o których mowa w art. 9c.
11.W ciciel sieci przesy owej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu
ziemnego jest obowi zany udost pnia operatorowi, wyznaczonemu zgodnie z ust. 9, informacje oraz dokumenty
niezb dne do realizacji zada operatora oraz wspó dzia
z tym operatorem.
Art.9i. 1.Sprzedawców z urz du wy ania Prezes Urz du Regulacji Energetyki w drodze przetargu. W przetargu
mog uczestniczy przedsi biorstwa energetyczne posiadaj ce koncesje na obrót paliwami gazowymi lub energi
elektryczn .
2.Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza, organizuje i przeprowadza przetarg.
3.W og oszeniu o przetargu okre la si :
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1) zakres us ug kompleksowych b
cych przedmiotem przetargu;
2) nazw i siedzib operatora systemu przesy owego lub operatora systemu dystrybucyjnego oraz obszar, dla którego
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 okre la w dokumentacji przetargowej warunki, jakie powinno spe nia
przedsi biorstwo energetyczne uczestnicz ce w przetargu, oraz wymagania, jakim powinna odpowiada oferta, a
tak e kryteria oceny ofert; w dokumentacji przetargowej mog by okre lone warunki wykonywania dzia alno ci
gospodarczej w zakresie wiadczenia us ug kompleksowych przez sprzedawc z urz du.
6.Okre laj c w dokumentacji przetargowej kryteria oceny ofert oraz dokonuj c wyboru oferty na sprzedawc z
urz du, Prezes Urz du Regulacji Energetyki kieruje si :
1) do wiadczeniem oferenta i efektywno ci ekonomiczn wykonywanej przez niego dzia alno ci gospodarczej;
2) warunkami technicznymi oraz wysoko ci rodków finansowych, jakie posiada oferent, niezb dnymi do realizacji
zada sprzedawcy z urz du.
7.Dokumentacja przetargowa jest udost pniana za op at , która nie mo e przekroczy kosztów wykonania
dokumentacji; op ata jest pobierana przez Urz d Regulacji Energetyki.
8.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, uniewa nia przetarg, je eli zosta y ra co naruszone
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 uczestnictwa w przetargu;
2) w terminie wskazanym w dokumentacji przetargowej do przetargu nie przyst pi o adne przedsi biorstwo
energetyczne.
10.W przypadku niewy onienia w drodze przetargu sprzedawcy z urz du, Prezes Urz du Regulacji Energetyki, na
okres 12 miesi cy, wyznacza z urz du, w drodze decyzji, tego sprzedawc , bior c pod uwag mo liwo wype nienia
przez niego obowi zków okre lonych w ustawie, oraz okre la obszar wykonywania przez niego dzia alno ci
gospodarczej.
11.Po wy onieniu, w drodze przetargu, lub wyznaczeniu sprzedawcy z urz du, Prezes Urz du Regulacji
Energetyki dokonuje zmian w koncesji udzielonej przedsi biorstwu energetycznemu wy onionemu lub wyznaczonemu
na tego sprzedawc , okre laj c w niej:
1) warunki wykonywania dzia alno ci gospodarczej w zakresie wiadczenia us ug kompleksowych;
2) przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii
elektrycznej, b
ce operatorem systemu, do którego s przy czeni odbiorcy paliw gazowych lub energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym niekorzystaj cym z prawa wyboru sprzedawcy.
12.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb og aszania przetargu
zapewniaj cy w ciwe poinformowanie o przetargu podmiotów nim zainteresowanych oraz szczegó owe wymagania
co do zawarto ci dokumentacji przetargowej, a tak e warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu,
kieruj c si potrzeb zapewnienia przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz równoprawnego traktowania
jego uczestników.
Art.9j. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej w ród ach
przy czonych do sieci, uwzgl dniaj c mo liwo ci techniczne, je eli jest to konieczne do zapewnienia bezpiecze stwa
dostaw energii elektrycznej, a w szczególno ci zapewnienia jako ci dostarczanej energii, ci
ci i niezawodno ci jej
dostarczania lub unikni cia zagro enia bezpiecze stwa osób lub strat materialnych, jest obowi zane do:
1) wytwarzania energii elektrycznej lub pozostawania w gotowo ci do jej wytwarzania;
2) utrzymywania rezerw mocy wytwórczych lub zapewnienia innych us ug systemowych, w wysoko ci i w sposób
okre lony w umowie zawartej z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu
po czonego elektroenergetycznego;
3) utrzymywania zdolno ci róde do wytwarzania energii elektrycznej w ilo ci i jako ci wynikaj cej z zawartych umów
sprzeda y oraz umów o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej;
4) wspó pracy z operatorem systemu elektroenergetycznego, do którego sieci ród o jest przy czone, w
szczególno ci do przekazywania temu operatorowi niezb dnych informacji o stanie urz dze wytwórczych i
wykonywania jego polece , na zasadach i warunkach okre lonych w ustawie, przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 3, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1, i umowie zawartej z operatorem systemu
elektroenergetycznego.
2.W celu zapewnienia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, operator systemu przesy owego
elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego wydaje, stosownie do planów dzia ania,
procedur i planów wprowadzania ogranicze , o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i art.
11 ust. 6, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1, oraz postanowie umów o wiadczenie us ug przesy ania energii
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elektrycznej zawartych z u ytkownikami systemu, w tym z odbiorcami, polecenia dyspozytorskie wytwórcy,
operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz odbiorcom.
3.Podczas wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej polecenia operatora systemu
przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego s nadrz dne wobec polece
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
4.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane do uzgadniania z operatorem
systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego planowanych postojów
zwi zanych z remontem jednostek wytwórczych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6.
5.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane niezw ocznie zg osi operatorowi
systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego dane o ograniczeniach
mo liwo ci wytwarzania energii elektrycznej lub ubytkach mocy jednostek wytwórczych, o których mowa w art. 9c ust.
2 pkt 6, w stosunku do mo liwo ci wytwarzania lub mocy osi galnej wynikaj cych z aktualnego stanu technicznego
tych jednostek, wraz z podaniem przyczyn tych ogranicze lub ubytków.
6.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostce wytwórczej
przy czonej do sieci przesy owej lub koordynowanej sieci 110 kV jest obowi zane udost pnia informacje niezb dne
operatorowi
systemu
przesy owego
elektroenergetycznego
lub
operatorowi
systemu
po czonego
elektroenergetycznego do zapewnienia bezpiecze stwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz
wype nienia obowi zków, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 12.
Art.9k.Operator systemu przesy owego dzia a w formie spó ki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest
Skarb Pa stwa.
Art.9l. 1.Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest wiadectwo
pochodzenia tej energii, zwane dalej " wiadectwem pochodzenia z kogeneracji". wiadectwo pochodzenia z
kogeneracji wydaje si oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce
kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi lub o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej ród a poni ej 1 MW;
1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy do owych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub
zlikwidowanych kopalniach w gla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek ych;
2) innej ni wymienionej w pkt 1 i 1a.
1a.W jednostce kogeneracji, w której s spalane paliwa gazowe lub metan uwalniany i ujmowany przy do owych
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach w gla kamiennego lub gaz uzyskiwany
z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek ych wspólnie z
innymi paliwami, do energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji:
1) w jednostce kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza si cz
energii elektrycznej odpowiadaj
udzia owi energii chemicznej paliwa gazowego,
2) w jednostce kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, zalicza si cz
energii elektrycznej odpowiadaj
udzia owi energii chemicznej metanu uwalnianego i ujmowanego przy do owych robotach górniczych w
czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach w gla kamiennego lub gazu uzyskiwanego z
przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek ych
- w energii chemicznej paliw zu ywanych do wytwarzania energii, obliczan na podstawie rzeczywistych warto ci
opa owych tych paliw.
1b.Dla jednostki energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w ust. 1
pkt 1 i 1a, wydaje si tylko jedno wiadectwo pochodzenia z kogeneracji.
2. wiadectwo pochodzenia z kogeneracji okre la w szczególno ci:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji;
2) lokalizacj , typ i moc zainstalowan elektryczn jednostki kogeneracji, w której energia elektryczna zosta a
wytworzona;
3) ilo , rodzaj i redni warto opa ow paliw, z których zosta a wytworzona energia elektryczna i ciep o w
jednostce kogeneracji;
4) ilo ciep a u ytkowego w kogeneracji i sposoby jego wykorzystania;
5) dane dotycz ce ilo ci energii elektrycznej obj tej wiadectwem pochodzenia z kogeneracji, wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji w okre lonej jednostce kogeneracji;
6) okres, w którym zosta a wytworzona energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji;
7) ilo zaoszcz dzonej energii pierwotnej wyra on w procentach, kwalifikuj
do uznania energii elektrycznej za
wytworzon w wysokosprawnej kogeneracji;
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8) kwalifikacj jednostki kogeneracji do jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a albo pkt 2 lub w art. 9a ust. 8d.
3. wiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje Prezes Urz du Regulacji Energetyki na wniosek
przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
ony za po rednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze dzia ania znajduje si
jednostka kogeneracji okre lona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania
wiadectw pochodzenia z kogeneracji stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania administracyjnego o
wydawaniu za wiadcze .
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji;
2) okre lenie lokalizacji, typu i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, w której energia elektryczna
zosta a wytworzona;
3) okre lenie rodzaju i redniej warto ci opa owej paliw, z których zosta a wytworzona energia elektryczna i ciep o w
jednostce kogeneracji, oraz ilo ci tych paliw ustalone na podstawie pomiarów dokonanych za pomoc
oznaczonych urz dze pomiarowo-rozliczeniowych;
4) okre lenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomoc oznaczonych urz dze pomiarowo-rozliczeniowych,
ilo ci ciep a u ytkowego w kogeneracji, z podzia em na sposoby jego wykorzystania;
5) okre lenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomoc oznaczonych urz dze pomiarowo-rozliczeniowych,
danych dotycz cych ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce
kogeneracji;
6) okre lenie okresu, w którym zosta a wytworzona energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji;
7) okre lenie ilo ci energii pierwotnej wyra onej w procentach, która zosta a zaoszcz dzona, kwalifikuj cej do
uznania energii elektrycznej za wytworzon w wysokosprawnej kogeneracji obliczonej na podstawie
referencyjnych warto ci dla wytwarzania rozdzielonego;
8) informacje o spe nieniu warunków uprawniaj cych do wydania wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, dla energii
elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 1a albo 2 lub w art. 9a ust. 8d;
9) (uchylony).
5.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest sporz dzany na podstawie danych dotycz cych wytworzenia energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, obejmuj cego jeden lub wi cej nast puj cych po sobie miesi cy
kalendarzowych danego roku kalendarzowego oraz planowanej w tym roku redniorocznej sprawno ci przemiany
energii chemicznej paliwa w energi elektryczn lub mechaniczn i ciep o u ytkowe w kogeneracji.
6.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedk ada operatorowi systemu elektroenergetycznego w terminie do 14.
dnia nast pnego miesi ca po zako czeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej obj tej tym wnioskiem.
7.W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest sk adany za okres:
1) roku kalendarzowego nale y do czy do niego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, sporz dzone na
podstawie uzyskanej w tym okresie rzeczywistej redniorocznej sprawno ci przemiany energii chemicznej paliwa
w energi elektryczn lub mechaniczn i ciep o u ytkowe w kogeneracji;
2) krótszy ni okre lony w pkt 1 - dane ilo ciowe zawarte w tym wniosku podaje si
cznie za okres obj ty tym
wnioskiem, z podzia em na poszczególne miesi ce.
8.Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wniosek, o którym
mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotycz cych ilo ci energii
elektrycznej okre lonych na podstawie wskaza urz dze pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 pkt 5.
9.Prezes Urz du Regulacji Energetyki odmawia wydania wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, je eli wniosek, o
którym mowa w ust. 3, zosta przed ony operatorowi systemu elektroenergetycznego po up ywie terminu, o którym
mowa w ust. 6. Odmowa wydania wiadectwa pochodzenia z kogeneracji nast puje w drodze postanowienia, na które
y za alenie.
10.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 3, przedk ada Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki
do dnia 15 lutego ka dego roku sprawozdanie zawieraj ce dane, o których mowa w ust. 4, dotycz ce jednostki
kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego, okre lone na podstawie rzeczywistej redniorocznej
sprawno ci przemiany energii chemicznej paliwa w energi elektryczn lub mechaniczn i ciep o u ytkowe w
kogeneracji; do wniosku nale y do czy schemat zespo u urz dze wchodz cych w sk ad jednostki kogeneracji.
11. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 10, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedk ada Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki:
1) opini akredytowanej jednostki, o której mowa w ust. 16, sporz dzan na podstawie badania przeprowadzonego w
przedsi biorstwie energetycznym dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzaj
prawid owo danych zawartych
w sprawozdaniu oraz zasadno sk adania wniosku o wydanie wiadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii
elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym, oraz
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2) wniosek o wydanie odpowiedniej ilo ci wiadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej, w przypadku
wyst pienia niedoboru ilo ci energii elektrycznej wynikaj cej z wydanych temu przedsi biorstwu wiadectw
pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji przez dan jednostk kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w sprawozdaniu,
lub
3) wniosek o umorzenie odpowiedniej ilo ci wiadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej, w
przypadku wyst pienia nadwy ki ilo ci energii elektrycznej wynikaj cej z wydanych temu przedsi biorstwu
wiadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji przez dan jednostk kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej
w sprawozdaniu; tak umorzone wiadectwa pochodzenia z kogeneracji nie stanowi podstawy do rozliczenia
obowi zku, o którym mowa w art. 9a ust. 8.
12.Do wydawania wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 2, przepisy ust. 1-4, 6, 8
i 9 stosuje si odpowiednio.
13.Do umarzania wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 3, przepisy art. 9e ust. 13
i 15-17 oraz art. 9m ust. 2 stosuje si odpowiednio.
14.Prezes Urz du Regulacji Energetyki umarza wiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydane dla energii
elektrycznej, o której mowa w art. 9a ust. 8d.
15.Do wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 14, przepisów art. 9m nie stosuje si .
16.Polskie Centrum Akredytacji przekazuje Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki, na jego wniosek, wykaz
akredytowanych jednostek, które zatrudniaj osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji
oraz zapewniaj niezale no w przedstawianiu wyników bada , o których mowa w ust. 11 pkt 1, a tak e przekazuje
informacje o jednostkach, którym udzielono akredytacji, ograniczono zakres akredytacji, zawieszono lub cofni to
akredytacj .
Art.9m. 1.Przepisy art. 9e ust. 6-13a i 15-17 stosuje si do:
1) praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji i przeniesienia tych praw;
2) prowadzenia rejestru wiadectw pochodzenia z kogeneracji przez podmiot prowadz cy gie
towarow w
rozumieniu ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych i organizuj cy na tej gie dzie obrót
prawami maj tkowymi wynikaj cymi ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji lub przez podmiot prowadz cy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi i organizuj cy obrót prawami maj tkowymi wynikaj cymi ze wiadectw
pochodzenia z kogeneracji;
3) wydawania dokumentu stwierdzaj cego prawa maj tkowe wynikaj ce ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji,
przez podmiot, o którym mowa w pkt 2;
4) op at za wpis do rejestru wiadectw pochodzenia z kogeneracji oraz za dokonane zmiany w tym rejestrze;
5) wniosków o umorzenie przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki wiadectw pochodzenia z kogeneracji i trybu ich
umorzenia;
6) wyga ni cia praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji;
7) przekazywania, przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, podmiotowi, o którym mowa w pkt 2, informacji o
wydanych i umorzonych wiadectwach pochodzenia z kogeneracji.
2.Prawom maj tkowym wynikaj cym ze wiadectw pochodzenia z kogeneracji odpowiada okre lona ilo energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wyra ona z dok adno ci do jednej kWh.
3. wiadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego przez
Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, obejmuj ce energi elektryczn z kogeneracji wytworzon w poprzednich latach
kalendarzowych, jest uwzgl dniane przy rozliczeniu wykonania obowi zku okre lonego w art. 9a ust. 8, w poprzednim
roku kalendarzowym.
Art.9n. 1.Minister w ciwy do spraw gospodarki, co cztery lata, sporz dza raport oceniaj cy post p osi gni ty
w zwi kszaniu udzia u energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w ca kowitej krajowej
produkcji energii elektrycznej i przedk ada go Komisji Europejskiej w terminie przez ni wyznaczonym.
2.Minister w ciwy do spraw gospodarki og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", raport, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 lutego danego roku,
w którym wyst puje obowi zek sporz dzenia raportu.
3.Minister w ciwy do spraw gospodarki informuje Komisj Europejsk o podj tych dzia aniach u atwiaj cych
dost p do systemu elektroenergetycznego przedsi biorstwom energetycznym zajmuj cym si wytwarzaniem energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poni ej 1
MW.
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Art.9o. 1.Potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej
gazowej jest wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, zwane dalej " wiadectwem pochodzenia biogazu".
2. wiadectwo pochodzenia biogazu zawiera:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem biogazu rolniczego;
2) okre lenie lokalizacji i znamionowej wydajno ci instalacji, w której biogaz rolniczy zosta wytworzony;
3) dane dotycz ce ilo ci biogazu rolniczego obj tego wiadectwem pochodzenia biogazu;
4) dane dotycz ce ekwiwalentnej ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii, obliczonej
w sposób okre lony w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11;
5) okre lenie okresu, w którym biogaz rolniczy zosta wytworzony.
3. wiadectwo pochodzenia biogazu wydaje Prezes Urz du Regulacji Energetyki na wniosek przedsi biorstwa
energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem biogazu rolniczego, z ony za po rednictwem operatora systemu
dystrybucyjnego gazowego, na którego obszarze dzia ania znajduje si instalacja wytwarzania biogazu rolniczego
okre lona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania wiadectw pochodzenia biogazu
stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania administracyjnego o wydawaniu za wiadcze .
4.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) nazw i adres przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si wytwarzaniem biogazu rolniczego;
2) okre lenie lokalizacji i znamionowej wydajno ci instalacji, w której biogaz rolniczy zosta wytworzony;
3) dane dotycz ce ilo ci biogazu rolniczego obj tego wiadectwem pochodzenia biogazu;
4) dane dotycz ce ekwiwalentnej ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii, obliczonej
w sposób okre lony w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11 i odpowiadaj cej ilo ci biogazu
rolniczego wytworzonego w okre lonej instalacji;
5) okre lenie okresu, w którym biogaz rolniczy zosta wytworzony.
5.Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 5, obejmuje jeden lub wi cej nast puj cych po sobie
miesi cy kalendarzowych danego roku kalendarzowego.
6.Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem biogazu
rolniczego przedk ada operatorowi systemu dystrybucyjnego gazowego, w terminie 45 dni od dnia zako czenia okresu
wytworzenia danej ilo ci biogazu rolniczego obj tej tym wnioskiem.
7.Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki wniosek, o
którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotycz cych ilo ci
wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzanego do sieci gazowej dystrybucyjnej, okre lonych na podstawie
wskaza urz dze pomiarowo-rozliczeniowych. Urz dzenia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia wytwarzaj cy biogaz
rolniczy.
8.Przepisy art. 9e ust. 5a-17 stosuje si odpowiednio do praw maj tkowych wynikaj cych ze wiadectw
pochodzenia biogazu, przeniesienia tych praw oraz rejestru tych wiadectw.
Art.9p. 1.Dzia alno
gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii
elektrycznej z biogazu rolniczego jest dzia alno ci regulowan w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
8)

o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. zm. ), zwanej dalej "ustaw o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej", i wymaga wpisu do rejestru przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si
wytwarzaniem biogazu rolniczego.
2.Organem prowadz cym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwany dalej
"organem rejestrowym".
3.Przepisy art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-8, art. 6-8 oraz art. 9 ust. 1, ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciek ych stosuje si odpowiednio do przedsi biorstw energetycznych wykonuj cych dzia alno , o której
mowa w ust. 1.
4.Przez ra ce naruszenie warunków wymaganych do wykonywania dzia alno ci gospodarczej w rozumieniu art.
9 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 3, rozumie si naruszenie przez przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce
dzia alno gospodarcz w zakresie, o którym mowa w ust. 1, obowi zków, o których mowa w art. 9r ust. 1 pkt 1 i 2.
5.Organ rejestrowy przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.
6.Przepisy art. 9e ust. 18 pkt 1, 2 i 4 stosuje si odpowiednio do przedsi biorstw zajmuj cych si wytwarzaniem
biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej.
7.Przedsi biorstwa wykonuj ce dzia alno gospodarcz w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz podmioty
realizuj ce lub planuj ce realizacj projektów inwestycyjnych wykonuj obowi zek okre lony w rozporz dzeniu Rady
(UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zg aszania Komisji projektów inwestycyjnych
dotycz cych infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylaj cym rozporz dzenie (WE) nr 736/96 (Dz.
Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7), zwanym dalej "rozporz dzeniem Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010", poprzez
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cej do wytwarzania

Art.9r. 1.Przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce dzia alno , o której mowa w art. 9p ust. 1, jest
obowi zane do:
1) wykorzystywania surowców, o których mowa w art. 3 pkt 20a;
2) prowadzenia dokumentacji dotycz cej:
a) ilo ci i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii
elektrycznej z biogazu rolniczego,
b) ilo ci wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilo ci biogazu rolniczego wprowadzonego do
sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w uk adzie rozdzielonym
lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób,
c) ilo ci ciep a i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w uk adzie rozdzielonym lub
kogeneracyjnym;
3) przekazywania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 45 dni po zako czeniu kwarta u, sprawozda
kwartalnych zawieraj cych informacje, o których mowa w pkt 2, wed ug wzoru opracowanego i udost pnionego
przez Agencj Rynku Rolnego.
2.Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie danych zawartych w rejestrze przedsi biorstw energetycznych
zajmuj cych si wytwarzaniem biogazu rolniczego, oraz sprawozda kwartalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
sporz dza zbiorczy raport roczny zawieraj cy:
1) wykaz przedsi biorstw energetycznych wykonuj cych dzia alno , o której mowa w art. 9p ust. 1;
2) informacje, o których mowa ust. 1 pkt 2.
3.Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje:
1) ministrom w ciwym do spraw: gospodarki, rynków rolnych oraz rodowiska,
2) Prezesowi URE
- do dnia 15 marca nast pnego roku.
Art.9s. 1.Organ rejestrowy jest uprawniony do kontroli wykonywania dzia alno ci gospodarczej, o której mowa
w art. 9p ust. 1.
2.Czynno ci kontrolne wykonuj pracownicy organu rejestrowego na podstawie pisemnego upowa nienia oraz po
okazaniu legitymacji s bowej.
3.Osoby upowa nione do przeprowadzenie kontroli s uprawnione do:
1) wst pu na teren nieruchomo ci, obiektów, lokali lub ich cz ci, gdzie jest wykonywana dzia alno , o której mowa
w art. 9p ust. 1;
2)
dania ustnych lub pisemnych wyja nie , okazania dokumentów lub innych no ników informacji oraz
udost pniania danych maj cych zwi zek z przedmiotem kontroli.
4.Z przeprowadzonej kontroli sporz dza si protokó , który powinien zawiera tak e wnioski i zalecenia oraz
informacj o sposobie z enia zastrze
co do jego tre ci. Termin do z enia zastrze
nie mo e by krótszy ni 7
dni od dnia dor czenia protoko u.
5.W przypadku odmowy podpisania protoko u przez kontrolowanego przeprowadzaj cy kontrol zamieszcza
stosown adnotacj w tym protokole.
6.Organ rejestrowy mo e upowa ni do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji wyspecjalizowany w
kontroli danego rodzaju dzia alno ci; przepisy ust. 2-5 stosuje si odpowiednio.
Art.9t.Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w ród ach
odnawialnych z wy czeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesy aniem energii elektrycznej
lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacj skroplonego
gazu ziemnego oraz podmioty realizuj ce lub planuj ce realizacj projektów inwestycyjnych wykonuj obowi zek
okre lony w rozporz dzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 poprzez przekazanie Prezesowi Urz du Regulacji
Energetyki informacji dotycz cych infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej, w
zakresie okre lonym w pkt 2 lub 3 za cznika do powy szego rozporz dzenia.
Art.10. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciep a jest
obowi zane utrzymywa zapasy paliw w ilo ci zapewniaj cej utrzymanie ci
ci dostaw energii elektrycznej lub
ciep a do odbiorców, z zastrze eniem ust. 1a-1d.
1a.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, mo e obni
ilo zapasów paliw poni ej wielko ci
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, je eli jest to niezb dne do zapewnienia ci
ci dostaw
energii elektrycznej lub ciep a, w przypadku:
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1) wytworzenia, na polecenie w ciwego operatora systemu elektroenergetycznego, energii elektrycznej w ilo ci
wy szej od redniej ilo ci energii elektrycznej wytworzonej w analogicznym okresie w ostatnich trzech latach, lub
2) nieprzewidzianego istotnego zwi kszenia produkcji energii elektrycznej lub ciep a, lub
3) wyst pienia, z przyczyn niezale nych od przedsi biorstwa energetycznego, nieprzewidzianych, istotnych
ogranicze w dostawach paliw zu ywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciep a.
1b.W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, przedsi biorstwo energetyczne jest obowi zane do uzupe nienia
zapasów paliw do wielko ci okre lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w terminie nie d szym ni dwa
miesi ce od ostatniego dnia miesi ca, w którym rozpocz to ich obni anie.
1c.W przypadku gdy uzupe nienie zapasów paliw, z przyczyn niezale nych od przedsi biorstwa energetycznego,
nie jest mo liwe w terminie, o którym mowa w ust. 1b, Prezes Urz du Regulacji Energetyki, na pisemny wniosek
przedsi biorstwa energetycznego, mo e, w drodze decyzji, wskaza d szy termin ich uzupe nienia do wielko ci
okre lonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, bior c pod uwag zapewnienie ci
ci dostaw energii
elektrycznej lub ciep a do odbiorców. Termin ten nie mo e by jednak d szy ni cztery miesi ce od ostatniego dnia
miesi ca, w którym rozpocz to obni anie zapasów paliw.
1d.Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, przedsi biorstwo energetyczne sk ada nie pó niej ni na 30 dni przed
up ywem terminu, o którym mowa w ust. 1b. Wniosek zawiera szczegó owe uzasadnienie i harmonogram uzupe nienia
zapasów.
1e.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane informowa :
1)
operatora
systemu
przesy owego
elektroenergetycznego
lub
operatora
systemu
po czonego
elektroenergetycznego o zu yciu i stanie zapasów paliw zu ywanych do wytwarzania energii elektrycznej w
ród ach przy czonych do sieci przesy owej lub koordynowanej sieci 110 kV; informacja ta jest przekazywana
wraz z informacj o stanie urz dze wytwórczych;
2) Prezesa Urz du Regulacji Energetyki o obni eniu ilo ci zapasów paliw poni ej wielko ci okre lonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6 oraz o sposobie i terminie ich uzupe nienia wraz z uzasadnieniem.
1f.Informacj , o której mowa w ust. 1e pkt 2, przedsi biorstwo energetyczne przekazuje w formie pisemnej
najpó niej w trzecim dniu od dnia, w którym rozpocz to obni anie ilo ci zapasów paliw poni ej wielko ci okre lonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
2.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zane umo liwia przeprowadzenie kontroli
w zakresie:
1) zgodno ci wielko ci zapasów paliw z wielko ciami okre lonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6;
2) uzupe nienia zapasów paliw w terminie, o którym mowa w ust. 1b lub 1c;
3) obni enia zapasów paliw poni ej wielko ci okre lonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w
przypadkach, o których mowa w ust. 1a.
3.Kontrol , o której mowa w ust. 2, przeprowadza si na podstawie pisemnego upowa nienia wydanego przez
Prezesa Urz du Regulacji Energetyki, które powinno zawiera :
1) oznaczenie osoby dokonuj cej kontroli;
2) nazw kontrolowanego przedsi biorstwa energetycznego;
3) okre lenie zakresu kontroli.
4.Osoby upowa nione przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki do dokonywania kontroli s uprawnione do:
1) wst pu na teren nieruchomo ci i do miejsc, gdzie s gromadzone i utrzymywane zapasy;
2) analizy dokumentów dotycz cych ewidencjonowania zapasów.
5.Z przeprowadzonej kontroli sporz dza si protokó i przedstawia organom kontrolowanego przedsi biorstwa.
6.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, wielko ci zapasów paliw, o których
mowa w ust. 1, sposób ich gromadzenia oraz szczegó owy tryb przeprowadzania kontroli stanu zapasów,
uwzgl dniaj c rodzaj dzia alno ci gospodarczej, mo liwo ci techniczne i organizacyjne w zakresie gromadzenia
zapasów.
Art.11. 1.W przypadku zagro enia:
1) bezpiecze stwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegaj cego na d ugookresowym braku równowagi na
rynku paliwowo-energetycznym,
2) bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
3) bezpiecze stwa osób,
4) wyst pieniem znacznych strat materialnych
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci mog by wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w
sprzeda y paliw sta ych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciep a.
2.Ograniczenia w sprzeda y paliw sta ych polegaj na sprzeda y tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom
upowa nie do zakupu okre lonej ilo ci paliw.
3.Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciep a polegaj na:
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1) ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej;
2) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciep a.
4.Ograniczenia wprowadzone na zasadach okre lonych w ust. 2 i 3 podlegaj kontroli w zakresie przestrzegania
ich stosowania.
5.Organami uprawnionymi do kontroli stosowania ogranicze s :
1) Prezes Urz du Regulacji Energetyki - w odniesieniu do dostarczanej sieciami energii elektrycznej;
2) wojewodowie - w odniesieniu do paliw sta ych oraz ciep a;
3) organy w ciwe w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energi , o których mowa w art. 21a - w odniesieniu
do jednostek wymienionych w tym przepisie.
6.Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady i tryb wprowadzania ogranicze , o
których mowa w ust. 1, bior c pod uwag znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania pa stwa, w
szczególno ci zadania wykonywane przez tych odbiorców.
6a.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 6, okre la w szczególno ci:
1) sposób wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep a,
umo liwiaj cy odbiorcom tej energii i ciep a dostosowanie si do tych ogranicze w okre lonym czasie;
2) rodzaje odbiorców obj tych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu
ciep a;
3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub w dostarczaniu ciep a;
4) zakres planów wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep a
oraz sposób okre lania w nich wielko ci tych ogranicze ;
5) sposób podawania do publicznej wiadomo ci informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub w dostarczaniu ciep a.
6b.(uchylony).
7.Rada Ministrów, na wniosek ministra w ciwego do spraw gospodarki, w drodze rozporz dzenia, mo e
wprowadzi na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci, ograniczenia w sprzeda y
paliw sta ych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciep a, w przypadku wyst pienia zagro
, o których
mowa w ust. 1.
8.Przedsi biorstwa energetyczne nie ponosz
odpowiedzialno ci za skutki ogranicze
wprowadzonych
rozporz dzeniem, o którym mowa w ust. 7.
9.Minister w ciwy do spraw gospodarki informuje niezw ocznie Komisj Europejsk i pa stwa cz onkowskie Unii
Europejskiej oraz pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym o:
1) wprowadzonych ograniczeniach, o których mowa w ust. 7, w zakresie dostarczania i poboru energii elektrycznej;
2) podj tych dzia aniach i rodkach dla usuni cia stanu zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, o
których mowa w art. 11c ust. 2 i 3.
Art.11a.(uchylony).
Art.11b.(uchylony).
Art.11c. 1.Zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej mo e powsta w szczególno ci w
nast pstwie:
1) dzia
wynikaj cych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
2) katastrofy naturalnej albo bezpo redniego zagro enia wyst pienia awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z
9)

dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl ski ywio owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z pó n. zm. );
3) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zak óce
w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych
po czonych z krajowym systemem elektroenergetycznym;
4) strajku lub niepokojów spo ecznych;
5) obni enia dost pnych rezerw zdolno ci wytwórczych poni ej niezb dnych wielko ci, o których mowa w art. 9g ust.
4 pkt 9, lub braku mo liwo ci ich wykorzystania.
2.W przypadku powstania zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, operator systemu
przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego:
1) podejmuje we wspó pracy z u ytkownikami systemu elektroenergetycznego, w tym z odbiorcami energii
elektrycznej, wszelkie mo liwe dzia ania przy wykorzystaniu dost pnych rodków maj cych na celu usuni cie
tego zagro enia i zapobie enie jego negatywnym skutkom;
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2) mo e wprowadzi ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego cz ci do czasu wej cia w ycie przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 7, lecz nie d ej
ni na okres 72 godzin.
3.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego
niezw ocznie powiadamia ministra w ciwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Urz du Regulacji Energetyki o
wyst pieniu zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, podj tych dzia aniach i rodkach w celu usuni cia
tego zagro enia i zapobie enia jego negatywnym skutkom oraz zg asza konieczno wprowadzenia ogranicze na
podstawie art. 11 ust. 7.
4.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego, w
terminie 60 dni od dnia zniesienia ogranicze , przedk ada ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki i Prezesowi
Urz du Regulacji Energetyki raport zawieraj cy ustalenia dotycz ce przyczyn powsta ego zagro enia bezpiecze stwa
dostaw energii elektrycznej, zasadno ci podj tych dzia
i zastosowanych rodków w celu jego usuni cia, staranno ci
i dba ci operatorów systemu elektroenergetycznego oraz u ytkowników systemu, w tym odbiorców energii
elektrycznej, o zapewnienie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej.
5.Raport, o którym mowa w ust. 4, zawiera tak e wnioski i propozycje dzia
oraz okre la rodki maj ce
zapobiec w przysz ci wyst pieniu zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej.
6.Prezes Urz du Regulacji Energetyki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 4,
przedstawia ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki opini do tego raportu, zawieraj
w szczególno ci ocen
wyst pienia okoliczno ci, o których mowa w art. 11e ust. 1.
Art.11d. 1.W sytuacji wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej w nast pstwie
zdarze , o których mowa w art. 11c ust. 1, operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu
po czonego elektroenergetycznego podejmuje w szczególno ci nast puj ce dzia ania:
1) wydaje wytwórcy polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obci enia lub od czenia od sieci jednostki
wytwórczej centralnie dysponowanej;
2) dokonuje zakupów interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej;
3) wydaje w ciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polecenia uruchomienia,
odstawienia, zmiany obci enia lub od czenia od sieci jednostki wytwórczej przy czonej do sieci dystrybucyjnej
na obszarze jego dzia ania, która nie jest jednostk wytwórcz centralnie dysponowan ;
4) wydaje w ciwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego polecenia zmniejszenia ilo ci
pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców ko cowych przy czonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
jego dzia ania lub przerwania zasilania niezb dnej liczby odbiorców ko cowych przy czonych do sieci
dystrybucyjnej na tym obszarze;
5) po wyczerpaniu wszystkich mo liwych dzia
zmierzaj cych do pokrycia zapotrzebowania na energi elektryczn
wydaje odbiorcom ko cowym, przy czonym bezpo rednio do sieci przesy owej, polecenia zmniejszenia ilo ci
pobieranej energii elektrycznej lub od czenia od sieci urz dze i instalacji nale cych do tych odbiorców,
zgodnie z planem wprowadzania ogranicze ;
6) dokonuje zmniejszenia wielko ci zdolno ci przesy owych wymiany mi dzysystemowej.
2.W okresie wykonywania dzia , o których mowa w ust. 1, u ytkownicy systemu, w tym odbiorcy energii
elektrycznej, s obowi zani stosowa si do polece operatora systemu elektroenergetycznego, o ile wykonanie tych
polece nie stwarza bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia osób.
3.W okresie wyst powania zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej operatorzy systemu
elektroenergetycznego mog wprowadza ograniczenia w wiadczonych us ugach przesy ania lub dystrybucji energii
elektrycznej, w zakresie niezb dnym do usuni cia tego zagro enia.
4.Operatorzy systemu elektroenergetycznego pokrywaj koszty poniesione przez przedsi biorstwa energetyczne
zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej w zwi zku z dzia aniami, o których mowa w ust. 1.
5.Koszty poniesione przez operatorów systemu elektroenergetycznego w zwi zku z dzia aniami, o których mowa
w ust. 1, stanowi koszty uzasadnione dzia alno ci, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2.
Art.11e.
1.Operator
systemu
przesy owego
elektroenergetycznego
lub
systemu
po czonego
elektroenergetycznego, który w nast pstwie okoliczno ci za które ponosi odpowiedzialno wprowadzi ograniczenia
lub dopu ci si niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadno ci wprowadzenia tych ogranicze , odpowiada na
zasadach okre lonych w ust. 2-4 za szkody powsta e u u ytkowników krajowego systemu elektroenergetycznego, w
tym odbiorców energii elektrycznej przy czonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obj tym
ograniczeniami, w wyniku zastosowania rodków i dzia , o których mowa w art. 11c i art. 11d, w szczególno ci z
powodu przerw lub ogranicze w dostarczaniu energii elektrycznej.
2.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego
odpowiada za szkody powsta e w wyniku wprowadzonych ogranicze wy cznie w granicach szkody rzeczywistej
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poniesionej przez u ytkowników systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej, w zwi zku z
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat przez nich rzeczy ruchomej, lub uszkodzeniem albo zniszczeniem
nieruchomo ci, z zastrze eniem ust. 3-9 oraz art. 11 ust. 8.
3.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego
ponosi odpowiedzialno z tytu u szkód, o których mowa w ust. 1, w stosunku do odbiorcy energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym do wysoko ci 5.000 z (pi tysi cy z ).
4.Ca kowita odpowiedzialno operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego lub operatora systemu
po czonego elektroenergetycznego, z tytu u szkód, o których mowa w ust. 1, gdy przerwy lub ograniczenia dotyczy y
nast puj cej liczby u ytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym:
1) do 25 000 odbiorców - nie mo e by wy sza ni 25.000.000 z (dwadzie cia pi milionów z );
2) od 25 001 do 100 000 odbiorców - nie mo e by wy sza ni 75.000.000 z (siedemdziesi t pi milionów z );
3) od 100 001 do 200 000 odbiorców - nie mo e by wy sza ni 150.000.000 z (sto pi dziesi t milionów z );
4) od 200 001 do 1 000 000 odbiorców - nie mo e by wy sza ni 200.000.000 z (dwie cie milionów z );
5) ponad 1 000 000 odbiorców - nie mo e by wy sza ni 250.000.000 z (dwie cie pi dziesi t milionów z ).
5.Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w odniesieniu do systemu dystrybucyjnego, w
zakresie obj tym ograniczeniami, sporz dzaj i przekazuj niezw ocznie operatorowi systemu przesy owego
elektroenergetycznego lub operatorowi systemu po czonego elektroenergetycznego informacje o liczbie
ytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przy czonych
do sieci dystrybucyjnej obj tych ograniczeniami, wraz z wykazem udokumentowanych szkód poniesionych przez tych
ytkowników, w tym odbiorców, powsta ych w wyniku zastosowania rodków, o których mowa w art. 11c i art. 11d, z
uwzgl dnieniem ust. 3 i 7-9.
6.W przypadku gdy czna warto szkód przekracza odpowiedni kwot ca kowitej odpowiedzialno ci, o której
mowa w ust. 4, kwot odszkodowania nale nego u ytkownikowi systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy
energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1, obni a si proporcjonalnie w takim samym stosunku, w jakim ca kowita
kwota odszkodowania, która znajduje zastosowanie zgodnie z ust. 4, pozostaje do cznej warto ci szkód powsta ych
u tych u ytkowników, w tym odbiorców.
7.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego nie
ponosi odpowiedzialno ci z tytu u szkód, o których mowa w ust. 1, powsta ych u u ytkownika systemu
elektroenergetycznego, w tym odbiorcy energii elektrycznej, je eli kwota odszkodowania by aby ni sza ni 100 z .
8.W zakresie wynikaj cym z podj tych dzia
i zastosowanych rodków, o których mowa w art. 11c i art. 11d, w
szczególno ci z przerw i ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, bonifikaty za niedotrzymanie
standardów jako ciowych obs ugi odbiorców lub parametrów jako ciowych energii elektrycznej, okre lonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 - nie przys uguj .
9.U ytkownik systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym odbiorca energii elektrycznej, zg asza
danie naprawienia szkody operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego dany
ytkownik, w tym odbiorca, jest przy czony.
10. danie naprawienia szkód, o których mowa w ust. 1, nale y zg osi w ciwemu operatorowi systemu
elektroenergetycznego przed up ywem 180 dni od dnia zniesienia ogranicze . Po up ywie tego terminu roszczenie o
naprawienie tych szkód wygasa.
11.Wyp acone przez operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego
elektroenergetycznego kwoty odszkodowania za szkody poniesione przez u ytkowników tego systemu, w tym
odbiorców energii elektrycznej, w wyniku podj tych dzia
i zastosowanych rodków, o których mowa w art. 11c i
art. 11d, pomniejszone o kwoty, które operator ten uzyska od u ytkowników, w tym odbiorców, którzy przyczynili si
do powstania stanu zagro enia, nie stanowi dla tego operatora kosztu uzasadnionego, o którym mowa w art. 45 ust.
1 pkt 2.
Art.11f.Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o których mowa w art. 11, lub dzia ania i
rodki, o których mowa w art. 11c i art. 11d oraz w art. 16 rozporz dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 1535), powinny:
1) powodowa jak najmniejsze zak ócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej;
2) by stosowane:
a) w zakresie niezb dnym do przywrócenia prawid owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
b) na podstawie kryteriów przyj tych dla bie cego bilansowania systemu elektroenergetycznego i zarz dzania
ograniczeniami systemowymi;
3) by podejmowane w uzgodnieniu z w ciwymi operatorami systemów przesy owych elektroenergetycznych,
stosownie do postanowie umów, w szczególno ci dotycz cych wymiany informacji.
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Rozdzia 3
Polityka energetyczna
Art.12. 1.Naczelnym organem administracji rz dowej w

ciwym w sprawach polityki energetycznej jest Minister

Gospodarki.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.Zadania Ministra Gospodarki w zakresie polityki energetycznej obejmuj :
przygotowanie projektu polityki energetycznej pa stwa i koordynowanie jej realizacji;
okre lanie szczegó owych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa i energi , w
trybie i zakresie ustalonych w ustawie;
nadzór nad bezpiecze stwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energi elektryczn oraz nadzór nad
funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych w zakresie okre lonym ustaw ;
wspó dzia anie z wojewodami i samorz dami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji systemów
zaopatrzenia w paliwa i energi ;
koordynowanie wspó pracy z mi dzynarodowymi organizacjami rz dowymi w zakresie okre lonym ustaw ;
(uchylony).
3.(uchylony).

Art.12a.Minister w ciwy do spraw gospodarki wykonuje uprawnienia Skarbu Pa stwa, okre lone w art. 2 pkt 5
lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przys uguj cych
Skarbowi Pa stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pó n. zm.10) ) w stosunku do operatora systemu przesy owego
elektroenergetycznego.
Art.13.Celem polityki energetycznej pa stwa jest zapewnienie bezpiecze stwa energetycznego kraju, wzrostu
konkurencyjno ci gospodarki i jej efektywno ci energetycznej, a tak e ochrony rodowiska.
Art.14.Polityka energetyczna pa stwa okre la w szczególno ci:
1) bilans paliwowo-energetyczny kraju;
2) zdolno ci wytwórcze krajowych róde paliw i energii;
3) zdolno ci przesy owe, w tym po czenia transgraniczne;
4) efektywno energetyczn gospodarki;
5) dzia ania w zakresie ochrony rodowiska;
6) rozwój wykorzystania odnawialnych róde energii;
7) wielko ci i rodzaje zapasów paliw;
8) kierunki restrukturyzacji i przekszta ce w asno ciowych sektora paliwowo-energetycznego;
9) kierunki prac naukowo-badawczych;
10) wspó prac mi dzynarodow .
Art.15. 1.Polityka energetyczna pa stwa jest opracowywana zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju kraju i
zawiera:
1) ocen realizacji polityki energetycznej pa stwa za poprzedni okres;
2) cz
prognostyczn obejmuj
okres nie krótszy ni 20 lat;
3) program dzia
wykonawczych na okres 4 lat zawieraj cy instrumenty jego realizacji.
2.Polityk energetyczn pa stwa opracowuje si co 4 lata.
Art.15a. 1.Rada Ministrów, na wniosek ministra w ciwego do spraw gospodarki, przyjmuje polityk
energetyczn pa stwa.
2.Minister w ciwy do spraw gospodarki og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyj
przez Rad Ministrów polityk energetyczn pa stwa.
Art.15b. 1.Minister w ciwy do spraw gospodarki opracowuje, w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku,
sprawozdanie z wyników monitorowania bezpiecze stwa dostaw paliw gazowych.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje obejmuj ce w szczególno ci:
1) ród a i kierunki zaopatrzenia gospodarki krajowej w paliwa gazowe oraz mo liwo ci dysponowania tymi ród ami;
2) stan infrastruktury technicznej sektora gazowego;
3) dzia ania podejmowane dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na paliwa gazowe oraz post powanie w
przypadku niedoborów ich dostaw;
4) przewidywane zapotrzebowanie na paliwa gazowe;
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5) planowane lub b
ce w budowie zdolno ci przesy owe paliw gazowych.
3.Minister w ciwy do spraw gospodarki opracowuje co dwa lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku,
sprawozdanie z wyników monitorowania bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej.
4.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje dotycz ce bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej obejmuj ce w szczególno ci:
1) prognoz równowa enia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na t energi w kolejnych 5 latach oraz
mo liwo ci równowa enia dostaw w okresie od 5 lat do co najmniej 15 lat, licz c od dnia sporz dzenia
sprawozdania;
2) bezpiecze stwo pracy sieci elektroenergetycznej;
3) ród a i kierunki zaopatrzenia gospodarki krajowej w energi elektryczn oraz mo liwo ci dysponowania tymi
ród ami;
4) stan infrastruktury technicznej sektora elektroenergetycznego;
5) dzia ania podejmowane dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na energi elektryczn oraz post powanie w
przypadku niedoborów jej dostaw;
6) planowane lub b
ce w budowie nowe moce wytwórcze energii elektrycznej;
7) zamierzenia inwestycyjne w okresie najbli szych co najmniej 5 lat, w odniesieniu do zapewnienia zdolno ci
przesy owych po cze mi dzysystemowych oraz linii elektroenergetycznych wewn trznych, wp ywaj ce w
sposób istotny na pokrycie bie cego i przewidywanego zapotrzebowania kraju na energi elektryczn oraz na
zdolno ci przesy owe po cze mi dzysystemowych.
5.W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, w cz ci dotycz cej zamierze inwestycyjnych, o których mowa w
ust. 4 pkt 7, nale y uwzgl dni :
1) zasady zarz dzania ograniczeniami przesy owymi okre lone w rozporz dzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003;
2) istniej ce i planowane linie przesy owe;
3) przewidywane modele (struktur ) wytwarzania, dostaw, wymiany transgranicznej i zu ycia energii elektrycznej,
umo liwiaj ce stosowanie mechanizmów zarz dzania popytem na energi elektryczn ;
4) regionalne, krajowe i europejskie cele w zakresie zrównowa onego rozwoju, w tym projekty stanowi ce element
osi projektów priorytetowych, okre lonych w za czniku I do decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 wrze nia 2006 r. ustanawiaj cej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz
uchylaj cej decyzj 96/391/WE i decyzj nr 1229/2003/WE (Dz. Urz. UE L 262 z 22.09.2006, str. 1).
6.Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, zawieraj tak e wnioski wynikaj ce z monitorowania
bezpiecze stwa dostaw paliw gazowych lub energii elektrycznej.
7.Minister w ciwy do spraw gospodarki zamieszcza, na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji
Publicznej, sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, do dnia 31 lipca danego roku.
8.Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, minister w ciwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji
Europejskiej do dnia 31 sierpnia:
1) co roku - dotycz ce gazu ziemnego;
2) co 2 lata - dotycz ce energii elektrycznej.
Art.15c. 1.Prezes Urz du Regulacji Energetyki we wspó pracy z ministrem w ciwym do spraw Skarbu Pa stwa
oraz Prezesem Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowuje sprawozdanie dotycz ce nadu ywania pozycji
dominuj cej przez przedsi biorstwa energetyczne i ich zachowa sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii
elektrycznej oraz przekazuje je, do dnia 31 lipca ka dego roku, Komisji Europejskiej.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) zmianie struktury w cicielskiej przedsi biorstw energetycznych dzia aj cych na rynku energii elektrycznej;
2) podj tych dzia aniach maj cych na celu zapewnienie wystarczaj cej ró norodno ci uczestników rynku i zwi kszenia
konkurencji;
3) po czeniach z systemami innych pa stw;
4) przedsi wzi ciach zapewniaj cych konkurencj na rynku energii elektrycznej i s
cych rozwojowi po cze
mi dzysystemowych oraz o praktykach ograniczaj cych konkurencj .
Art.15d.(uchylony).
Art.15e.Minister w ciwy do spraw gospodarki przekazuje do Komisji Europejskiej informacje dotycz ce
infrastruktury energetycznej w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej, w tym energii
elektrycznej ze róde odnawialnych, biopaliw oraz dotycz cej wychwytywania i sk adowania dwutlenku w gla
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emitowanego przez te sektory b
cych w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, o których mowa w
rozporz dzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010.
Art.16. 1.Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii
sporz dzaj dla obszaru swojego dzia ania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz ego
zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energi , uwzgl dniaj c miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo
kierunki rozwoju gminy okre lone w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2.Przedsi biorstwa, o których mowa w ust. 1, sporz dzaj plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysz ego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energi , na okresy nie krótsze ni 3 lata, z zastrze eniem ust. 2a.
2a.Operator systemu elektroenergetycznego sporz dza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysz ego zapotrzebowania na energi elektryczn , na okresy nie krótsze ni 5 lat, oraz prognozy dotycz ce stanu
bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze ni 15 lat.
2b.Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz ego zapotrzebowania na energi elektryczn
opracowany przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego powinien uwzgl dnia plan rozwoju
opracowany przez operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego
elektroenergetycznego.
3.Plany, o których mowa w ust. 1, obejmuj w szczególno ci:
1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a;
2) przedsi wzi cia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych róde paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep a, w tym róde odnawialnych;
2a) przedsi wzi cia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy po cze z systemami gazowymi albo z
systemami elektroenergetycznymi innych pa stw;
3) przedsi wzi cia racjonalizuj ce 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.
3a.Plan, o którym mowa w ust. 2a, powinien tak e okre la wielko
zdolno ci wytwórczych i ich rezerw,
preferowane lokalizacje i struktur nowych róde , zdolno ci przesy owych lub dystrybucyjnych w systemie
elektroenergetycznym i stopnia ich wykorzystania, a tak e dzia ania i przedsi wzi cia zapewniaj ce bezpiecze stwo
dostaw energii elektrycznej.
4.Plany, o których mowa w ust. 1, powinny zapewnia 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 gazowych, energii elektrycznej lub ciep a, przy zapewnieniu ci
ci,
niezawodno ci i jako ci dostaw.
5.W celu racjonalizacji przedsi wzi
inwestycyjnych, przy sporz dzaniu planów, o których mowa w ust. 1,
przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii s obowi zane
wspó pracowa z przy czonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsi biorstwa te wykonuj
dzia alno gospodarcz ; wspó praca powinna polega w szczególno ci na:
1) przekazywaniu przy czonym podmiotom informacji o planowanych przedsi wzi ciach w takim zakresie, w jakim
przedsi wzi cia te b
mia y wp yw na prac urz dze przy czonych do sieci albo na zmian warunków
przy czenia lub dostawy paliw gazowych lub energii;
2) zapewnieniu spójno ci mi dzy planami przedsi biorstw energetycznych a za eniami i planami, o których mowa w
art. 19 i 20.
6.Projekty planów, o których mowa w ust. 1, podlegaj uzgodnieniu z Prezesem Urz du Regulacji Energetyki, z
wy czeniem planów rozwoju przedsi biorstw energetycznych wykonuj cych dzia alno
gospodarcz w zakresie
przesy ania lub dystrybucji:
3

1) paliw gazowych, dla mniej ni 50 odbiorców, którym przedsi biorstwo to dostarcza rocznie mniej ni 50 mln m
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.
7.Przedsi biorstwa energetyczne przedk adaj Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 1
marca, sprawozdanie z realizacji planów, o których mowa w ust. 1.
8.Operator systemu elektroenergetycznego dokonuje co 3 lata oceny realizacji planu, o którym mowa w ust. 2a.
Na podstawie dokonanej oceny, operator systemu elektroenergetycznego przedk ada Prezesowi Urz du Regulacji
Energetyki do uzgodnienia zmiany tego planu.
9.Gminy, przedsi biorstwa energetyczne lub odbiorcy ko cowi paliw gazowych lub energii elektrycznej
udost pniaj nieodp atnie przedsi biorstwom energetycznym, o których mowa w ust. 1 lub 2a, informacje, o których
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mowa w ust. 3 pkt 1-3, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie
chronionych.
10.Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego,
okre laj c w planie, o którym mowa w ust. 2a, poziom po cze mi dzysystemowych elektroenergetycznych, bierze w
szczególno ci pod uwag :
1) krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównowa onego rozwoju, w tym projekty stanowi ce element
osi projektów priorytetowych okre lonych w za czniku I do decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4;
2) istniej ce po czenia mi dzysystemowe elektroenergetyczne i ich wykorzystanie w sposób mo liwie
najefektywniejszy;
3) zachowanie w ciwych proporcji mi dzy kosztami budowy nowych po cze
mi dzysystemowych
elektroenergetycznych a korzy ciami wynikaj cymi z ich budowy dla odbiorców ko cowych.
11.Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej w ród ach o cznej mocy
zainstalowanej nie ni szej ni 50 MW sporz dzaj prognozy na okres 15 lat obejmuj ce w szczególno ci wielko
produkcji energii elektrycznej, przedsi wzi cia w zakresie modernizacji, rozbudowy istniej cych lub budowy nowych
róde oraz dane techniczno-ekonomiczne dotycz ce typu i wielko ci tych róde , ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.
12.Przedsi biorstwo energetyczne, co 3 lata, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 11, i informuje o tych
prognozach Prezesa Urz du Regulacji Energetyki oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci
jest przy czone, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
13.Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
wytwarzaniem energii elektrycznej przy czone do sieci przesy owej przekazuj operatorowi systemu przesy owego
elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielko ciach
zdolno ci wytwórczych i dystrybucyjnych przyj tych w planach, o których mowa w ust. 2a, lub prognozach, o których
mowa w ust. 11, stosownie do postanowie instrukcji opracowanej przez operatora systemu przesy owego
elektroenergetycznego lub operatora systemu po czonego elektroenergetycznego.
14.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej dokonuje
aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej ni co 3 lata, uwzgl dniaj c zmiany w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Art.16a. 1.W przypadku mo liwo ci wyst pienia d ugookresowego zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej, po stwierdzeniu przez ministra w ciwego do spraw gospodarki na podstawie sprawozdania, o którym
mowa w art. 15b ust. 3, e istniej ce i b
ce w trakcie budowy moce wytwórcze energii elektrycznej oraz
przedsi wzi cia racjonalizuj ce jej zu ycie nie zapewniaj d ugookresowego bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej, Prezes Urz du Regulacji Energetyki og asza, organizuje i przeprowadza przetarg na budow nowych
mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizacj przedsi wzi zmniejszaj cych zapotrzebowanie na t energi .
2.W og oszeniu o przetargu okre la si przedmiot przetargu, jego zakres, warunki uczestnictwa, rodzaje
instrumentów ekonomiczno-finansowych okre lone w odr bnych przepisach, umo liwiaj cych budow nowych mocy
wytwórczych lub realizacj przedsi wzi
zmniejszaj cych zapotrzebowanie na energi elektryczn na warunkach
preferencyjnych, oraz miejsce i termin udost pnienia dokumentacji przetargowej.
3.Do przetargu stosuje si odpowiednio przepisy art. 9i ust. 4-9.
3a.W przetargu mog uczestniczy tak e podmioty nieb
ce przedsi biorstwami energetycznymi.
4.Przed skierowaniem og oszenia o przetargu do Biuletynu Urz du Regulacji Energetyki Prezes Urz du Regulacji
Energetyki uzgadnia z ministrem w ciwym do spraw finansów publicznych i z innymi w ciwymi organami
administracji pa stwowej rodzaje instrumentów, o których mowa w ust. 2.
5.Okre laj c w dokumentacji przetargowej kryteria oceny ofert oraz dokonuj c wyboru oferty na budow nowych
mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizacj przedsi wzi zmniejszaj cych zapotrzebowanie na t energi ,
Prezes Urz du Regulacji Energetyki kieruje si :
1) polityk energetyczn pa stwa;
2) bezpiecze stwem systemu elektroenergetycznego;
3) wymaganiami dotycz cymi ochrony zdrowia i rodowiska oraz bezpiecze stwa publicznego;
4) efektywno ci energetyczn i ekonomiczn przedsi wzi cia;
5) lokalizacj budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej;
6) rodzajem paliw przeznaczonych do wykorzystania w nowych mocach wytwórczych energii elektrycznej.
6.Prezes Urz du Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej warunki przetargu w terminie
umo liwiaj cym ich opublikowanie w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej co najmniej na 6 miesi cy przed dniem
zamkni cia sk adania ofert o przyst pieniu do przetargu.
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7.Prezes Urz du Regulacji Energetyki zawiera z uczestnikiem przetargu, którego oferta zosta a wybrana, umow ,
w której okre la si w szczególno ci obowi zki uczestnika, rodzaje instrumentów, o których mowa w ust. 2, oraz
zasady rozliczania wsparcia finansowego wynikaj cego z tych instrumentów.
8.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe wymagania co do
zawarto ci dokumentacji przetargowej na budow nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizacj
przedsi wzi
zmniejszaj cych zapotrzebowanie na energi elektryczn oraz warunki i tryb organizowania i
przeprowadzania przetargu, w tym powo ywania i pracy komisji przetargowej, kieruj c si potrzeb zapewnienia
przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz równoprawnego traktowania jego uczestników.
Art.16b.
1.Operator
systemu
przesy owego
elektroenergetycznego
lub
systemu
po czonego
elektroenergetycznego realizuje w pierwszej kolejno ci dzia ania niezb dne w celu zapewnienia bezpiecze stwa
dostaw energii elektrycznej, ochrony interesów odbiorców i ochrony rodowiska.
2.Zysk operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego
w rozumieniu ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wp atach z zysku przez jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa (Dz. U.
Nr 154, poz. 792, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2012 r. poz. 596) przeznacza si w pierwszej kolejno ci na
finansowanie realizacji zada i obowi zków, o których mowa w art. 9c ust. 2.
Art.17.Samorz d województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energi i paliwa na obszarze
województwa w zakresie okre lonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodno planów zaopatrzenia w energi i paliwa z
polityk energetyczn pa stwa.
Art.18. 1.Do zada w asnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn , ciep o i paliwa gazowe
nale y:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie o wietlenia miejsc publicznych i dróg znajduj cych si na terenie gminy;
3) finansowanie o wietlenia ulic, placów i dróg publicznych znajduj cych si na terenie gminy;
4) planowanie i organizacja dzia
maj cych na celu racjonalizacj zu ycia energii i promocj rozwi za
zmniejszaj cych zu ycie energii na obszarze gminy.
2.Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - z kierunkami
rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyj tym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 11)

Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pó n. zm. )
3.Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie maj zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o
autostradach p atnych.
3a.(uchylony).
4.(uchylony).
Art.19. 1.Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt za
do planu zaopatrzenia w ciep o,
energi elektryczn i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem za
".
2.Projekt za
sporz dza si dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3
lata.
3.Projekt za
powinien okre la :
1) ocen stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe;
2) przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzgl dnieniem energii
elektrycznej i ciep a wytwarzanych w odnawialnych ród ach energii, energii elektrycznej i ciep a u ytkowego
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji przemys owych;
3a) mo liwo ci stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywno ci energetycznej;
4) zakres wspó pracy z innymi gminami.
4.Przedsi biorstwa energetyczne udost pniaj nieodp atnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o
których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotycz cym terenu tej gminy oraz propozycje niezb dne do opracowania
projektu za
.
5.Projekt za
podlega opiniowaniu przez samorz d województwa w zakresie koordynacji wspó pracy z innymi
gminami oraz w zakresie zgodno ci z polityk energetyczn pa stwa.
6.Projekt za
wyk ada si do publicznego wgl du na okres 21 dni, powiadamiaj c o tym w sposób przyj ty
zwyczajowo w danej miejscowo ci.
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7.Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe
na obszarze gminy maj prawo sk ada wnioski, zastrze enia i uwagi do projektu za
.
8.Rada gminy uchwala za enia do planu zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe,
rozpatruj c jednocze nie wnioski, zastrze enia i uwagi zg oszone w czasie wy enia projektu za
do publicznego
wgl du.
Art.20. 1.W przypadku gdy plany przedsi biorstw energetycznych nie zapewniaj realizacji za
, o których
mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciep o, energi
elektryczn i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej cz ci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie
uchwalonych przez rad tej gminy za
i winien by z nim zgodny.
2.Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera :
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn
i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych róde energii i wysokosprawnej kogeneracji;
1b) propozycje stosowania rodków poprawy efektywno ci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywno ci energetycznej;
2) harmonogram realizacji zada ;
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsi wzi oraz ród o ich finansowania.
3.(uchylony).
4.Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.
5.W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina mo e zawiera umowy z przedsi biorstwami
energetycznymi.
6.W przypadku gdy nie jest mo liwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia
zaopatrzenia w ciep o, energi elektryczn i paliwa gazowe - mo e wskaza w drodze uchwa y t cz
planu, z któr
prowadzone na obszarze gminy dzia ania musz by zgodne.

Rozdzia 4
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energi
Art.21. 1.Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energi oraz promowania konkurencji
realizuje Prezes Urz du Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE".
2.Prezes URE jest centralnym organem administracji rz dowej.
2a.Prezesa URE powo uje Prezes Rady Ministrów, spo ród osób wy onionych w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w ciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwo uje
Prezesa URE.
2b.Stanowisko Prezesa URE mo e zajmowa osoba, która:
1) posiada tytu zawodowy magistra lub równorz dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe ni praw publicznych;
4) nie by a skazana prawomocnym wyrokiem za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta pracy, w tym co najmniej 3-letni sta pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta cenie i wiedz z zakresu spraw nale cych do w ciwo ci Prezesa URE.
2c.Informacj o naborze na stanowisko Prezesa URE og asza si przez umieszczenie og oszenia w miejscu
powszechnie dost pnym w siedzibie urz du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og oszenie powinno zawiera :
1) nazw i adres urz du;
2) okre lenie stanowiska;
3) wymagania zwi zane ze stanowiskiem wynikaj ce z przepisów prawa;
4) zakres zada wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk adania dokumentów;
7) informacj o metodach i technikach naboru.
2d.Termin, o którym mowa w ust. 2c pkt 6, nie mo e by krótszy ni 10 dni od dnia opublikowania og oszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2e.Nabór na stanowisko Prezesa URE przeprowadza zespó , powo any przez ministra w ciwego do spraw
gospodarki, licz cy co najmniej 3 osoby, których wiedza i do wiadczenie daj r kojmi wy onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si do wiadczenie zawodowe kandydata, wiedz niezb dn do wykonywania
zada na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
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2f.Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 2e, mo e by dokonana na zlecenie
zespo u przez osob nieb
cz onkiem zespo u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2g.Cz onek zespo u oraz osoba, o której mowa w ust. 2f, maj obowi zek zachowania w tajemnicy informacji
dotycz cych osób ubiegaj cych si o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2h.W toku naboru zespó wy ania nie wi cej ni 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w ciwemu do
spraw gospodarki.
2i.Z przeprowadzonego naboru zespó sporz dza protokó zawieraj cy:
1) nazw i adres urz du;
2) okre lenie stanowiska, na które by prowadzony nabór, oraz liczb kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi cej ni 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed ug poziomu spe niania
przez nich wymaga okre lonych w og oszeniu o naborze;
4) informacj o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy onienia kandydata;
6) sk ad zespo u.
2j.Wynik naboru og asza si niezw ocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz du
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw i adres urz du;
2) okre lenie stanowiska, na które by prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego albo informacj o niewy onieniu kandydata.
2k.Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp atne.
3.(uchylony).
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 minister w ciwy do spraw gospodarki, spo ród osób wy onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa URE. Minister w ciwy do spraw gospodarki odwo uje
wiceprezesa URE.
5a.Zespó przeprowadzaj cy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 5, powo uje Prezes URE.
5b.Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 5, stosuje si odpowiednio ust.
2b-2k.
6.Minister w ciwy do spraw gospodarki, w drodze zarz dzenia, nadaje statut URE, okre laj cy jego organizacj
wewn trzn .
Art.21a.Organami w ciwymi w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energi dla:
1) jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, jednostek
organizacyjnych Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej, Stra y Granicznej i Biura Ochrony Rz du oraz jednostek
organizacyjnych wi ziennictwa podleg ych Ministrowi Sprawiedliwo ci s inspekcje gospodarki energetycznej
powo ywane przez w ciwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE;
2) jednostek organizacyjnych Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego s inspekcje gospodarki energetycznej powo ywane przez Szefów tych Agencji w uzgodnieniu
z Prezesem URE.
Art.22. 1.W sk ad Urz du Regulacji Energetyki wchodz Oddzia Centralny w Warszawie oraz nast puj ce
oddzia y terenowe:
1) pó nocno-zachodni z siedzib w Szczecinie;
2) pó nocny z siedzib w Gda sku;
3) zachodni z siedzib w Poznaniu;
4) wschodni z siedzib w Lublinie;
5) rodkowo-zachodni z siedzib w odzi;
6) po udniowo-zachodni z siedzib we Wroc awiu;
7) po udniowy z siedzib w Katowicach;
8) po udniowo-wschodni z siedzib w Krakowie.
2.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zasi g terytorialny i
ciwo rzeczow z uwzgl dnieniem granic powiatów.
3.Dyrektorzy oddzia ów URE s powo ywani i odwo ywani przez Prezesa URE.
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Art.23. 1.Prezes URE reguluje dzia alno
przedsi biorstw energetycznych zgodnie z ustaw i polityk
energetyczn pa stwa, zmierzaj c do równowa 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
zgodno ci z zasadami okre lonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów
przyjmowanych przez przedsi biorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek op at w
taryfach;
3) ustalanie:
a) wspó czynników korekcyjnych okre laj cych projektowan
popraw
efektywno ci funkcjonowania
przedsi biorstwa energetycznego oraz zmian warunków wykonywania przez to przedsi biorstwo danego
rodzaju dzia alno ci gospodarczej,
b) okresu obowi zywania taryf i wspó czynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a,
c) wysoko ci uzasadnionego zwrotu z kapita u, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla przedsi biorstw
energetycznych przedk adaj cych taryfy do zatwierdzenia,
d) maksymalnego udzia u op at sta ych w cznych op atach za wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji dla
poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego
ochrona interesów odbiorców,
e) jednostkowych op at zast pczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,
f) wska nika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
3a) opracowywanie wytycznych i zalece zapewniaj cych jednolit form planów, o których mowa w art. 16 ust. 1;
4) kontrolowanie wykonania obowi zków, o których mowa w art. 9a;
4a) kontrolowanie wykonywania obowi zków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2;
5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16;
6) wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz publikowanie w Biuletynie Urz du
Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji
o danych adresowych, obszarze dzia ania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu;
7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowi zku wiadczenia 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, o których mowa w art. 9g;
9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotycz cych:
a) wy aniania sprzedawców z urz du,
b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsi wzi
zmniejszaj cych
zapotrzebowanie na energi elektryczn ;
10) kontrolowanie standardów jako ciowych obs ugi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania
parametrów jako ciowych paliw gazowych i energii elektrycznej;
11) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesy owego elektroenergetycznego lub operatora systemu
po czonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowi zków
wynikaj cych z przepisów rozporz dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003, a tak e wykonywanie innych obowi zków organu regulacyjnego
wynikaj cych z tego rozporz dzenia;
11a) kontrolowanie realizacji obowi zków wynikaj cych z przepisów rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1775/2005/WE z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków dost pu do sieci przesy owych gazu ziemnego
(Dz. Urz. UE L 289 z 3.11.2005) oraz:
a) zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomo ci publicznej przez operatorów systemów przesy owych
gazowych, o których mowa w art. 6 tego rozporz dzenia, oraz wyra anie zgody na ograniczenie zakresu
publikacji tych informacji,
b) opiniowanie wniosków operatorów systemów przesy owych gazowych o wykorzystanie przez u ytkowników
sieci przesy owych niewykorzystanych zdolno ci przesy owych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w
art. 5 ust. 4 tego rozporz dzenia,
c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesy owych gazowych przychodów
uzyskiwanych z tytu u udost pniania przez nich niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolno ci sieci
przesy owych;
12) rozstrzyganie sporów w zakresie okre lonym w art. 8 ust. 1;
13) nak adanie kar pieni nych na zasadach okre lonych w ustawie;
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14) wspó dzia anie z w ciwymi organami w przeciwdzia aniu praktykom przedsi biorstw energetycznych
ograniczaj cym konkurencj ;
14a) wspó dzia anie z organem w ciwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapita owym, o którym mowa w art. 1
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z
12)

pó n. zm. ) w zakresie niezb dnym do w ciwego wykonywania zada okre lonych w ustawie;
15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie dzia
dla poprawy efektywno ci przedsi biorstw energetycznych;
16) okre lanie i publikowanie wska ników i cen wska nikowych istotnych dla procesu kszta towania taryf;
17) publikowanie informacji s
cych zwi kszeniu efektywno ci u ytkowania paliw i energii;
18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotycz cych przedsi biorstw energetycznych, w tym obliczanie i og aszanie w
terminie do dnia 31 marca ka dego roku:
a) rednich cen sprzeda y energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji obliczonych
oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1
pkt 1-2,
b) redniej ceny sprzeda y energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej obliczenia,
c) rednich cen sprzeda y ciep a, wytworzonego w nale cych do przedsi biorstw posiadaj cych koncesje
jednostkach wytwórczych nieb
cych jednostkami kogeneracji:
–
opalanych paliwami w glowymi,
–
opalanych paliwami gazowymi,
–
opalanych olejem opa owym,
–
stanowi cych odnawialne ród a energii
- w poprzednim roku kalendarzowym;
19) gromadzenie informacji dotycz cych istniej cej, b
cej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej
w sektorach:
a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze róde odnawialnych z wy czeniem
infrastruktury dotycz cej wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
b) biopaliw ciek ych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciek ych
- znajduj cych si w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do ministra w ciwego do
spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o którym mowa w
rozporz dzeniuza cznika Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 w zakresie okre lonym w pkt 2-4
19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;
20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie:
a) zasad zarz dzania i rozdzia u przepustowo ci po cze mi dzysystemowych, z którymi istniej wzajemne
po czenia, we wspó pracy z w ciwymi organami pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub pa stw
cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i zarz dzania
ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym,
c) warunków przy czania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej sieci,
d) wype niania obowi zku publikowania przez operatorów systemów przesy owych i dystrybucyjnych informacji
dotycz cych po cze mi dzysystemowych, korzystania z sieci i rozdzia u zdolno ci przesy owych stronom
umowy o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzgl dnieniem
konieczno ci traktowania tych informacji jako poufnych ze wzgl dów handlowych,
e) warunków wiadczenia us ug magazynowania paliw gazowych, us ug skraplania gazu ziemnego oraz innych
us ug wiadczonych przez przedsi biorstwa energetyczne,
f) bezpiecze stwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej,
g) wype niania przez operatorów systemów przesy owych i dystrybucyjnych ich zada ,
h) wype niania przez przedsi biorstwo energetyczne obowi zków wymienionych w art. 44;
21) wydawanie wiadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i wiadectw pochodzenia z kogeneracji, o
których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;
22) wykonywanie innych zada okre lonych w ustawie lub ustawach odr bnych.
2a.Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególno ci sporz dza raport
przedstawiaj cy i oceniaj cy:
1) warunki podejmowania i wykonywania dzia alno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy ania lub
dystrybucji energii elektrycznej;
2) realizacj planów, o których mowa w art. 16 ust. 2a, z uwzgl dnieniem zamierze inwestycyjnych wynikaj cych ze
sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
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2b.Raport, o którym mowa w ust. 2a, mo e zawiera tak e propozycje zmian przepisów okre laj cych warunki
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w art. 9 ust. 3, i szczegó owych zasad kszta towania
taryf dla energii elektrycznej, okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, s
cych rozwojowi
zdolno ci wytwórczych i przesy owych energii elektrycznej, zgodnie z przyj
polityk energetyczn pa stwa, o której
mowa w art. 15a, i wnioskami wynikaj cymi ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3.
2c.Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki, co 2
lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.
2d.Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urz du Regulacji Energetyki.
3.W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyj tkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust.
5, niezb dna jest opinia w ciwego miejscowo zarz du województwa.
4.Nieprzedstawienie przez zarz d województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 5, w terminie
14 dni od dnia wp yni cia sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
Art.24. 1.Prezes URE sk ada ministrowi w ciwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do ko ca
pierwszego kwarta u, sprawozdanie ze swojej dzia alno ci, w tym ocen bezpiecze stwa dostarczania paliw gazowych
i energii elektrycznej, stosownie do zakresu dzia ania okre lonego w art. 23 ust. 2, oraz przedstawia, na jego danie,
informacje z zakresu swojej dzia alno ci.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera tak e ocen podj tych dzia
zmierzaj cych do realizacji
celów okre lonych w raporcie, o którym mowa w art. 9f ust. 1, w zakresie ich zgodno ci z zobowi zaniami
wynikaj cymi z umów mi dzynarodowych.
Art.25.(uchylony).
Art.26.(uchylony).
Art.27.(uchylony).
Art.28. 1.Prezes URE ma prawo wgl du do ksi g rachunkowych przedsi biorstwa energetycznego oraz mo e
da przedstawienia informacji dotycz cych wykonywanej przez to przedsi biorstwo dzia alno ci gospodarczej, w tym
informacji o jego projektach inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych
informacji prawnie chronionych.
2.Prezes URE ma prawo wgl du do dokumentów, dania przedstawienia dokumentów lub informacji maj cych
znaczenie dla oceny wykonania obowi zków, o których mowa w art. 9a, art. 9e, art. 9l, art. 9m, art. 9o i art. 49a ust.
1 i 2, lub badania zgodno ci ze stanem faktycznym deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
Art.29.Prezes Rady Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, zasady wynagradzania pracowników URE.
Art.30. 1.Do post powania przed Prezesem URE stosuje si , z zastrze eniem ust. 2-4, przepisy Kodeksu
post powania administracyjnego.
2.Od decyzji Prezesa URE s y odwo anie do
du Okr gowego w Warszawie - s du antymonopolowego 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 post powania
cywilnego o post powaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
4.Do postanowie Prezesa URE, od których s y za alenie, przepisy ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio, z tym e
za alenie wnosi si w terminie 7 dni.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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:
podmiotach ubiegaj cych si o koncesj ;
decyzjach w sprawach koncesji i taryf wraz z uzasadnieniem;
rozstrzygni ciach w sprawach spornych podj tych przez Prezesa URE;
rednich cenach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18;
stawkach op aty przej ciowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e;
zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e;
redniowa onym koszcie w gla, zu ywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane na wytworzenie
jednej megawatogodziny energii elektrycznej w poprzedzaj cym roku kalendarzowym, z uwzgl dnieniem kosztów

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/print/dz-u-2012-1059

2012-10-17

Dz.U.2012.1059 - Akt prawny

Page 50 of 66

jego transportu wyra onym w z otych na megawatogodzin , o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 9a
ust. 8e;
8) redniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatuj cych jednostki centralnie
dysponowane opalane w glem, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
4.W odniesieniu do ciep a informacje, o których mowa w ust. 3, og asza si we w ciwym miejscowo
wojewódzkim dzienniku urz dowym.
5.Prezes URE mo e ustanowi , w drodze zarz dzenia, regionalne lub bran owe wydania Biuletynu URE oraz
okre li ich zakres, zasi g i warunki publikacji og osze .

Rozdzia 5
Koncesje i taryfy
Art.32. 1.Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania paliw lub energii, z wy czeniem wytwarzania:
a) paliw sta ych lub paliw gazowych,
b) energii elektrycznej w ród ach o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczaj cej 50 MW
niezaliczanych do odnawialnych róde energii lub do róde wytwarzaj cych energi elektryczn w
kogeneracji z wy czeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
c) ciep a w ród ach o cznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczaj cej 5 MW;
2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak równie magazynowania paliw
ciek ych, z wy czeniem: lokalnego magazynowania gazu p ynnego w instalacjach o przepustowo ci poni ej 1
MJ/s oraz magazynowania paliw ciek ych w obrocie detalicznym;
3) przesy ania lub dystrybucji paliw lub energii, z wy czeniem: dystrybucji paliw gazowych w sieci o przepustowo ci
poni ej 1 MJ/s oraz przesy ania lub dystrybucji ciep a, je eli czna moc zamówiona przez odbiorców nie
przekracza 5 MW;
4) obrotu paliwami lub energi , z wy czeniem:
a) obrotu paliwami sta ymi, obrotu energi elektryczn za pomoc instalacji o napi ciu poni ej 1 kV b
cej
asno ci odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, je eli roczna warto obrotu nie przekracza równowarto ci
100.000 euro, obrotu gazem p ynnym, je eli roczna warto obrotu nie przekracza równowarto ci 10.000
euro oraz obrotu ciep em, je eli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW,
b) obrotu paliwami gazowymi lub energi elektryczn dokonywanego na gie dzie towarowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych lub rynku organizowanym przez
podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez towarowe domy maklerskie lub
domy maklerskie prowadz ce dzia alno
maklersk w zakresie obrotu towarami gie dowymi oraz przez
spó
prowadz
gie
towarow , gie dow
izb
rozrachunkow , Krajowy Depozyt Papierów
Warto ciowych S.A. lub przez spó , której Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. przekaza
wykonywanie czynno ci z zakresu zada , o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, nabywaj ce paliwa gazowe lub energi elektryczn , z tytu u realizacji
zada okre lonych w ustawie z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych.
2.Koncesje na prowadzenie dzia alno ci, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu gazem ziemnym z
zagranic , b
wydawane z uwzgl dnieniem dywersyfikacji róde gazu oraz bezpiecze stwa energetycznego.
3.Rada Ministrów, na wniosek ministra w ciwego do spraw gospodarki, okre li, w drodze rozporz dzenia,
minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez ustalenie maksymalnego procentowego udzia u
gazu z jednego ród a. Rozporz dzenie okre li poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat.
4.Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie wytwarzania ciep a uzyskiwanego w przemys owych procesach technologicznych, a tak e gdy wielko mocy
zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW.
5.Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie obrotu benzyn lotnicz oznaczon symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz obj
kodem CN 2710 11 31, je eli
roczna warto obrotu nie przekracza równowarto ci 1.000.000 euro.
Art.33. 1.Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:
1) ma siedzib lub miejsce zamieszkania na terytorium pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) dysponuje rodkami finansowymi w wielko ci gwarantuj cej prawid owe wykonywanie dzia alno ci b
jest w
stanie udokumentowa mo liwo ci ich pozyskania;
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3) ma mo liwo ci techniczne gwarantuj ce prawid owe wykonywanie dzia alno ci;
4) zapewni zatrudnienie osób o w ciwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54;
5) uzyska decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki j drowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j drowej oraz inwestycji towarzysz cych.
1a.Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranic wnioskodawcy, który:
1) posiada w asne pojemno ci magazynowe lub
2) zawar umow przedwst pn o wiadczenie us ugi magazynowania zapasów obowi zkowych gazu ziemnego, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach post powania w sytuacjach zagro enia bezpiecze stwa paliwowego pa stwa i
13)

zak óce na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z pó n. zm. ), w wielko ci ustalonej zgodnie z art. 25 ust.
2 tej ustawy, lub
3) zosta zwolniony z obowi zku utrzymywania zapasów obowi zkowych gazu ziemnego, o którym mowa w art. 24
ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2.
2.Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowi zku uzyskania innych koncesji lub zezwole
wymaganych na podstawie odr bnych przepisów.
3.Nie mo e by wydana koncesja wnioskodawcy:
1) który znajduje si w post powaniu upad ciowym lub likwidacji;
2) któremu w ci gu ostatnich 3 lat cofni to koncesj na dzia alno okre lon ustaw z przyczyn wymienionych w art.
58 ust. 2 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej lub którego w ci gu ostatnich 3 lat wykre lono z rejestru
dzia alno ci regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia alno ci
gospodarczej;
3) skazanemu prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo maj ce zwi zek z przedmiotem dzia alno ci
gospodarczej okre lonej ustaw .
4.(uchylony).
5.Prezes URE, za po rednictwem ministra w ciwego do spraw gospodarki, informuje Komisj Europejsk o
przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji.
Art.34. 1.Przedsi biorstwa energetyczne, którym zosta a udzielona koncesja, wnosz coroczne op aty do
bud etu pa stwa, obci aj ce koszty ich dzia alno ci.
2.(uchylony).
3.Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko i sposób pobierania przez Prezesa URE op at, o
których mowa w ust. 1, z uwzgl dnieniem wysoko ci przychodów przedsi biorstw energetycznych osi ganych z
dzia alno ci obj tej koncesj , a tak e kosztów regulacji.
4.Przedsi biorstwa energetyczne wytwarzaj ce energi elektryczn w odnawialnych ród ach energii o mocy
nieprzekraczaj cej 5 MW s zwolnione z op at, o których mowa w ust. 1, w zakresie wytwarzania energii w tych
ród ach.
Art.35. 1.Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawiera w szczególno ci:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pe nomocników do
dokonywania czynno ci prawnych w imieniu przedsi biorcy - równie ich imiona i nazwiska;
2) okre lenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej dzia alno ci, na któr ma by wydana koncesja, oraz projekt
planu, o którym mowa w art. 16;
3) informacje o dotychczasowej dzia alno ci wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, je eli
podmiot prowadzi dzia alno gospodarcz ;
4) okre lenie czasu, na jaki koncesja ma by udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpocz cia dzia alno ci;
5) okre lenie rodków, jakimi dysponuje podmiot ubiegaj cy si o koncesj , w celu zapewnienia prawid owego
wykonywania dzia alno ci obj tej wnioskiem;
6) numer w rejestrze przedsi biorców albo ewidencji dzia alno ci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP).
1a.Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranic powinien ponadto okre la prognozowan
wielko przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania zapasów obowi zkowych gazu ziemnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z ustaw
wymienion w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawiera informacj o wydaniu przez ministra w ciwego do spraw
gospodarki decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy, wraz z do czon kopi tej decyzji.
1b.Wnioskodawca, który rozpoczyna prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wy cznie w zakresie wywozu gazu
ziemnego, jest zwolniony z obowi zku do czenia do wniosku o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z
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zagranic informacji o wydaniu przez ministra w ciwego do spraw gospodarki decyzji, o której mowa w art. 24 ust.
5a ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.
2.(uchylony).
3.Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spe nia wymaganych przepisami warunków.
Art.36.Koncesji udziela si na czas oznaczony, nie krótszy ni
przedsi biorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

10 lat i nie d

szy ni

50 lat, chyba

e

Art.37. 1.Koncesja powinna okre la :
1) podmiot i jego siedzib lub miejsce zamieszkania;
2) przedmiot oraz zakres dzia alno ci obj tej koncesj ;
3) dat rozpocz cia dzia alno ci obj tej koncesj oraz warunki wykonywania dzia alno ci;
4) okres wa no ci koncesji;
5) szczególne warunki wykonywania dzia alno ci obj tej koncesj , maj ce na celu w ciw obs ug odbiorców, w
zakresie:
a) zapewnienia zdolno ci do dostarczania paliw lub energii w sposób ci y i niezawodny, przy zachowaniu
wymaga jako ciowych, okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8,
b) powiadamiania Prezesa URE o niepodj ciu lub zaprzestaniu b
ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci
obj tej koncesj , w okresie jej obowi zywania;
6) zabezpieczenie ochrony rodowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej dzia alno ci;
7) numer w rejestrze przedsi biorców albo ewidencji dzia alno ci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP).
2.Koncesja powinna ponadto okre la warunki zaprzestania dzia alno ci przedsi biorstwa energetycznego po
wyga ni ciu koncesji lub po jej cofni ciu.
3.(uchylony).
Art.38.Udzielenie koncesji mo e by uzale nione od z enia przez wnioskodawc zabezpieczenia maj tkowego
w celu zaspokojenia roszcze osób trzecich, mog cych powsta wskutek niew ciwego prowadzenia dzia alno ci
obj tej koncesj , w tym szkód w rodowisku.
Art.39.Przedsi biorstwo energetyczne mo e z
18 miesi cy przed jej wyga ni ciem.

wniosek o przed

enie wa no ci koncesji, nie pó niej ni na

Art.40. 1.Prezes URE mo e nakaza przedsi biorstwu energetycznemu, pomimo wyga ni cia koncesji, dalsze
prowadzenie dzia alno ci obj tej koncesj przez okres nie d szy ni 2 lata, je eli wymaga tego interes spo eczny.
2.Je eli dzia alno
prowadzona w warunkach okre lonych w ust. 1 przynosi strat , przedsi biorstwu
energetycznemu nale y si pokrycie strat od Skarbu Pa stwa w wysoko ci ograniczonej do uzasadnionych kosztów
dzia alno ci okre lonej w koncesji, przy zachowaniu nale ytej staranno ci.
3.Koszty, o których mowa w ust. 2, s zatwierdzane przez Prezesa URE.
Art.41. 1.Prezes URE mo e zmieni warunki wydanej koncesji na wniosek przedsi biorstwa energetycznego.
2.Prezes URE cofa koncesj w przypadkach:
1) okre lonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej;
2) cofni cia przez w ciwego naczelnika urz du celnego zezwolenia na prowadzenie sk adu podatkowego lub jego
wyga ni cia, je eli przed wyga ni ciem podmiot nie uzyska nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach
okre lonych w przepisach odr bnych - w odniesieniu do dzia alno ci obj tej tym zezwoleniem;
3) w przypadku zmiany, w zakresie okre lonym w ustawie, warunków wykonywanej dzia alno ci gospodarczej obj tej
koncesj .
2a.Prezes URE cofa koncesj na obrót gazem ziemnym z zagranic równie w przypadku nieutrzymywania, przez
przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce dzia alno gospodarcz w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego
dalszej odsprzeda y odbiorcom, zapasów obowi zkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dost pno ci zgodnie
z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.
3.Prezes URE cofa koncesj albo zmienia jej zakres w przypadkach okre lonych w art. 58 ust. 2 ustawy o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej.
4.Prezes URE mo e cofn koncesj albo zmieni jej zakres:
1) w przypadkach okre lonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej;
2) w przypadku podzia u przedsi biorstwa energetycznego lub jego czenia z innymi podmiotami.
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5.W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofni ciu koncesji w
podatnika naczelnika urz du celnego.

ciwego dla

Art.42.Koncesja udzielona przedsi biorstwu energetycznemu na podstawie ustawy wygasa przed up ywem
czasu, na jaki zosta a wydana, z dniem wykre lenia tego przedsi biorstwa z w ciwego rejestru lub ewidencji.
Art.43. 1.Kto zamierza wykonywa dzia alno
gospodarcz polegaj
na wytwarzaniu, przetwarzaniu,
magazynowaniu, przesy aniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energi , skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego, podlegaj
koncesjonowaniu, mo e ubiega si o wydanie promesy koncesji.
2.Promes wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.
3.W promesie ustala si okres jej wa no ci, z tym e nie mo e on by krótszy ni 6 miesi cy.
4.W okresie wa no ci promesy nie mo na odmówi udzielenia koncesji na dzia alno okre lon w promesie,
chyba e uleg zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy.
5.Do wniosku o wydanie promesy stosuje si odpowiednio art. 35, z zastrze eniem ust. 6.
6.Wniosek o udzielenie promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranic powinien okre la prognozowan
wielko przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania zapasów obowi zkowych gazu ziemnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 24 ust.
1 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawiera zobowi zanie do wyst pienia do ministra w ciwego do
spraw gospodarki o wydanie decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy.
Art.44. 1.Przedsi biorstwo energetyczne, zapewniaj c równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie
subsydiowania skro nego, jest obowi zane prowadzi ewidencj ksi gow w sposób umo liwiaj cy odr bne obliczenie
kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej dzia alno ci gospodarczej w zakresie:
1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów sta ych, kosztów zmiennych i przychodów, odr bnie dla
wytwarzania, przesy ania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energi , magazynowania paliw gazowych i
skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a tak e w odniesieniu do grup odbiorców
okre lonych w taryfie, w tym sprzeda y paliw gazowych lub energii odbiorcom, którzy maj prawo wyboru
sprzedawcy, i odbiorcom, którzy nie maj prawa wyboru sprzedawcy;
2) niezwi zanym z dzia alno ci wymienion w pkt 1.
2.Przedsi biorstwa energetyczne s obowi zane do sporz dzania i przechowywania sprawozda finansowych
dotycz cych poszczególnych rodzajów wykonywanej dzia alno ci gospodarczej w zakresie dostarczania paliw
gazowych lub energii, zawieraj cych bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, na zasadach i w
trybie okre lonych w przepisach o rachunkowo ci.
3.Przedsi biorstwa energetyczne, które nie s obowi zane na podstawie odr bnych przepisów do publikowania
sprawozda finansowych, udost pniaj te sprawozdania do publicznego wgl du w swojej siedzibie.
Art.45. 1.Przedsi biorstwa energetyczne ustalaj taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu
wykonywanej dzia alno ci gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy nale y kalkulowa w sposób
zapewniaj cy:
1) pokrycie kosztów uzasadnionych dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw energetycznych w zakresie
wytwarzania, przetwarzania, przesy ania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energi
oraz
magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapita u
zaanga owanego w t dzia alno ;
1a) pokrycie kosztów uzasadnionych dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw energetycznych w zakresie
magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z
uzasadnionym zwrotem z kapita u zaanga owanego w t dzia alno w wysoko ci nie mniejszej ni stopa zwrotu
na poziomie 6%;
2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesy owych i dystrybucyjnych w
zwi zku z realizacj ich zada ;
3) ochron interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek op at.
1a.W kosztach dzia alno ci przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si przesy aniem i dystrybucj energii
elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl dnia si koszty, które wynikaj z nak adów ponoszonych na
przedsi wzi cia inwestycyjne podj te przez przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii
elektrycznej w latach 1993-1998, s
ce poprawie ochrony rodowiska i efektywno ci wytwarzania energii
elektrycznej, w cz ci, jak zatwierdzi Prezes URE, z uwzgl dnieniem przychodów uzyskanych ze sprzeda y energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
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1b.Przepisów ust. 1a nie stosuje si od dnia powstania obowi zku uiszczania op aty przej ciowej, o której mowa
w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
1c.W kosztach dzia alno ci przedsi biorstw energetycznych zajmuj cych si przesy aniem lub dystrybucj energii
elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl dnia si koszty pobierania op aty przej ciowej, o której mowa w
ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
2.Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep a mog uwzgl dnia koszty wspó finansowania przez
przedsi biorstwa energetyczne przedsi wzi
i us ug zmierzaj cych do zmniejszenia zu ycia paliw i energii u
odbiorców, stanowi cych ekonomiczne uzasadnienie unikni cia budowy nowych róde energii i sieci.
3.Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep a mog uwzgl dnia koszty wspó finansowania przez
przedsi biorstwa energetyczne przedsi wzi zwi zanych z rozwojem odnawialnych róde energii.
4.Przedsi biorstwa energetyczne ró nicuj ceny i stawki op at okre lone w taryfach dla paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciep a dla ró nych grup odbiorców wy cznie ze wzgl du na koszty uzasadnione spowodowane realizacj
wiadczenia, o ile przepisy nie stanowi inaczej.
5.Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si przesy aniem lub dystrybucj paliw gazowych lub energii
kalkuluj stawki op at za us ugi przesy ania lub dystrybucji w taki sposób, aby udzia op at sta ych w cznych op atach
za wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie by wi kszy ni ustalony przez Prezesa
URE.
6.Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzgl dnia , w odniesieniu do odbiorców, skutki wprowadzenia op aty
przej ciowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.
Art.45a. 1.Przedsi biorstwo energetyczne na podstawie 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 dostarczane do
odbiorcy paliwa gazowe, energi elektryczn lub ciep o.
2.Op aty, o których mowa w ust. 1, z uwzgl dnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowi koszty
zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a dostarczanych do budynku, w którym znajduj si lokale
mieszkalne i u ytkowe, zamieszkane lub u ytkowane przez osoby nieb
ce odbiorcami.
3.Przedsi biorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa w ust. 2, za niedotrzymanie
standardów jako ciowych obs ugi odbiorców w wysoko ci okre lonej w taryfie lub w umowie.
4.Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, s rozliczane w op atach pobieranych od osób, o których mowa w
ust. 2. Wysoko op at powinna by ustalana w taki sposób, aby zapewnia a wy cznie pokrycie ponoszonych przez
odbiorc kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a.
5.Przepisy ust. 4 stosuje si odpowiednio do ustalania przez odbiorc - w ciciela lub zarz dc budynku op at
dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciep o dostarczane jest z w asnych róde i instalacji cieplnych.
6.W przypadku gdy wy cznym odbiorc paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a dostarczanych do
budynku jest w ciciel lub zarz dca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne
lokale ca kowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep a.
7.W przypadku gdy miejsce zainstalowania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego s
cego do rozlicze z
przedsi biorstwem energetycznym za dostarczone ciep o jest wspólne dla dwóch lub wi cej budynków
wielolokalowych, w ciciele lub zarz dcy tych budynków wyposa aj je w uk ady pomiarowo-rozliczeniowe, w celu
rozliczenia kosztów zakupu ciep a na poszczególne budynki.
8.Koszty zakupu ciep a, o których mowa w ust. 2, rozlicza si w cz ci dotycz cej:
1) ogrzewania, stosuj c metody wykorzystuj ce:
a) dla lokali mieszkalnych i u ytkowych:
wskazania ciep omierzy,
wskazania urz dze wska nikowych nieb
cych przyrz dami pomiarowymi w rozumieniu przepisów
metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie okre lonych w przepisach o systemie oceny
zgodno ci,
powierzchni lub kubatur tych lokali,
b) dla wspólnych cz ci budynku wielolokalowego u ytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2,
powierzchni lub kubatur tych cz ci odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych
lokali;
2) przygotowania ciep ej wody u ytkowej dostarczanej centralnie przez instalacj w budynku wielolokalowym,
stosuj c metody wykorzystuj ce:
a) wskazania wodomierzy ciep ej wody w lokalach,
b) liczb osób zamieszka ych stale w lokalu.
9.W ciciel lub zarz dca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania ca kowitych kosztów
zakupu ciep a na poszczególne lokale mieszkalne i u ytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzgl dniaj c
wspó czynniki wyrównawcze zu ycia ciep a na ogrzewanie, wynikaj ce z po enia lokalu w bryle budynku przy
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jednoczesnym zachowaniu prawid owych warunków eksploatacji budynku okre lonych w odr bnych przepisach,
stymulowa a energooszcz dne zachowania oraz zapewnia a ustalanie op at, o których mowa w ust. 4, w sposób
odpowiadaj cy zu yciu ciep a na ogrzewanie i przygotowanie ciep ej wody u ytkowej.
10.W ciciel lub zarz dca budynku wielolokalowego wprowadza wybran metod , o której mowa w ust. 9, w
formie wewn trznego regulaminu rozlicze ciep a przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie
ciep ej wody u ytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalacj w budynku, zwanego dalej "regulaminem rozlicze ";
regulamin rozlicze podaje si do wiadomo ci osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego
wprowadzenia do stosowania.
11.W przypadku gdy w ciciel lub zarz dca budynku wielolokalowego wprowadzi metod , o której mowa w ust.
9, wykorzystuj
ciep omierze i urz 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 wymiany tych ciep omierzy i
urz dze oraz umo liwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskaza w celu rozliczania kosztów zu ytego ciep a w tym
budynku.
12.W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w ust. 9, wykorzystuj cej
wskazania urz dze wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie, regulamin rozlicze powinien dopuszcza
mo liwo zamiennego rozliczania op at za ciep o dla lokali mieszkalnych lub u ytkowych na podstawie ich powierzchni
lub kubatury oraz okre la warunki stosowania zamiennego rozliczania.
Art.45b.(uchylony).
Art.46. 1.Minister w ciwy do spraw gospodarki, po zasi gni ciu opinii Prezesa URE, okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegó owe zasady kszta towania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz szczegó owe zasady
rozlicze w obrocie paliwami gazowymi, bior c pod uwag : polityk energetyczn pa stwa, zapewnienie pokrycia
uzasadnionych kosztów przedsi biorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochron interesów odbiorców
przed nieuzasadnionym poziomem cen i op at, popraw efektywno ci dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych,
równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skro nego oraz przejrzysto cen i stawek op at.
2.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u odbiorców na grupy taryfowe;
2) szczegó owe zasady ustalania op at za przy czenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek op at za
przy czenie;
3) rodzaje cen i stawek op at dla ka dej koncesjonowanej dzia alno ci gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;
4) sposób uwzgl dniania w taryfach poprawy efektywno ci i zmiany warunków dzia alno ci wykonywanej przez
przedsi biorstwa energetyczne;
5) sposób prowadzenia rozlicze z odbiorcami oraz rozlicze mi dzy przedsi biorstwami energetycznymi;
6) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako ciowych paliw gazowych i standardów jako ciowych
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 zlecenie odbiorcy i sposób ustalania op at za te us ugi.
3.Minister w ciwy do spraw gospodarki, po zasi gni ciu opinii Prezesa URE, okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegó owe zasady kszta towania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz szczegó owe zasady rozlicze w
obrocie energi elektryczn , bior c pod uwag : polityk energetyczn pa stwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych
kosztów przedsi biorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochron interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen i op at, popraw efektywno ci dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej,
równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skro nego oraz przejrzysto cen i stawek op at.
4.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u odbiorców na grupy taryfowe;
2) podzia podmiotów przy czanych na grupy przy czeniowe;
3) szczegó owe zasady ustalania op at za przy czenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek op at za
przy czenie;
4) rodzaje cen i stawek op at dla ka dej koncesjonowanej dzia alno ci gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;
5) sposób uwzgl dniania w taryfach:
a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia,
b) kosztów zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6 i 8,
c) rekompensat, o których mowa w przepisach rozporz dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany
energii elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003,
d) kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a;
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6) sposób uwzgl dniania w taryfach poprawy efektywno ci i zmiany warunków wykonywanej dzia alno ci przez
przedsi biorstwa energetyczne;
7) sposób prowadzenia rozlicze z odbiorcami oraz mi dzy przedsi biorstwami energetycznymi, w tym w zakresie
okre lonym w art. 45 ust. 1a;
8) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako ciowych energii elektrycznej i standardów
jako ciowych obs ugi odbiorców;
9) sposób ustalania op at za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy;
10) sposób ustalania op at za nielegalny pobór energii elektrycznej;
11) zakres us ug wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania op at za te us ugi.
5.Minister w ciwy do spraw gospodarki, po zasi gni ciu opinii Prezesa URE, okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegó owe zasady kszta towania i kalkulacji taryf dla ciep a oraz szczegó owe zasady rozlicze z tytu u zaopatrzenia
w ciep o, bior c pod uwag : polityk energetyczn pa stwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów
przedsi biorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochron interesów odbiorców przed nieuzasadnionym
poziomem cen i op at, popraw efektywno ci dostarczania i wykorzystywania ciep a, równoprawne traktowanie
odbiorców, eliminowanie subsydiowania skro nego oraz przejrzysto cen i stawek op at.
6.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno okre la w szczególno ci:
1) kryteria podzia u odbiorców na grupy taryfowe;
2) szczegó owe zasady ustalania op at za przy czenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek op at za
przy czenie;
3) rodzaje cen i stawek op at dla ka dej koncesjonowanej dzia alno ci gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;
4) uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek dla ciep a wytwarzanego w jednostkach kogeneracji z zastosowaniem
wska nika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
5) sposób ustalania wska nika referencyjnego, o którym mowa w pkt 4;
6) sposób uwzgl dniania w taryfach kosztów zakupu ciep a, o którym mowa w art. 9a ust. 7;
7) sposób uwzgl dniania w taryfach poprawy efektywno ci i zmiany warunków wykonywanej dzia alno ci przez
przedsi biorstwa energetyczne;
8) sposób prowadzenia rozlicze , z odbiorcami oraz mi dzy przedsi biorstwami energetycznymi;
9) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako ciowych no nika ciep a i standardów jako ciowych
obs ugi odbiorców;
10) sposób ustalania op at za nielegalny pobór ciep a.
Art.47. 1.Przedsi biorstwa energetyczne posiadaj ce koncesje ustalaj taryfy dla paliw gazowych i energii, które
podlegaj zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponuj okres ich obowi zywania. Przedsi biorstwa energetyczne
posiadaj ce koncesje przedk adaj Prezesowi URE taryfy z w asnej inicjatywy lub na danie Prezesa URE.
2.Prezes URE zatwierdza taryf b
odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodno ci taryfy z
zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46.
2a.Prezes URE, na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie d szy ni 3 lata, taryf
zawieraj
ceny i stawki op at w wysoko ci nie wy szej ni ceny i stawki op at obowi zuj ce przed jej przed eniem
Prezesowi URE, je eli s spe nione cznie nast puj ce warunki:
1) zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek op at nie uleg y zmianie;
2) udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewn trznych warunków wykonywania przez przedsi biorstwo
energetyczne dzia alno ci gospodarczej, której dotyczy taryfa, nie uzasadniaj obni enia cen i stawek op at
zawartych w taryfie;
3) dla proponowanego we wniosku okresu obowi zywania taryfy lub dla cz ci tego okresu nie zosta ustalony
wspó czynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a.
2b.W przypadku udokumentowanej zmiany zewn trznych warunków wykonywania przez przedsi biorstwo
energetyczne dzia alno ci gospodarczej Prezes URE mo e ustali z urz du, w drodze decyzji, wspó czynniki
korekcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a, wynikaj ce wy cznie ze zmiany warunków zewn trznych,
które przedsi biorstwo energetyczne jest obowi zane stosowa w odniesieniu do cen i stawek op at okre lonych w
taryfie, o której mowa w ust. 2a, do czasu wej cia w ycie nowej taryfy wprowadzonej w trybie okre lonym w ust. 2.
2c.W przypadku up ywu okresu, na jaki zosta a ustalona taryfa, do dnia wej cia w ycie nowej taryfy stosuje si
taryf dotychczasow , je eli:
1) decyzja Prezesa URE nie zosta a wydana albo
2) toczy si post powanie odwo awcze od decyzji Prezesa URE.
2d.Taryfy dotychczasowej, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje si , je eli decyzja Prezesa URE odmawiaj ca
zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona konieczno ci obni enia cen i stawek op at poni ej cen i stawek op at zawartych
w dotychczasowej taryfie i wynika z udokumentowanych i opisanych zmian zewn trznych warunków wykonywania
przez przedsi biorstwo energetyczne dzia alno ci gospodarczej.
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2e.Prezes URE analizuje i weryfikuje koszty uzasadnione, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie
ich zgodno ci z przepisami ustawy, na podstawie sprawozda finansowych i planów rzeczowo-finansowych
przedsi biorstw energetycznych, bior c pod uwag tworzenie warunków do konkurencji i promocji efektywno ci
wykonywanej dzia alno ci gospodarczej, a w szczególno ci stosuj c metody porównawcze oceny efektywno ci
przedsi biorstw energetycznych wykonuj cych w zbli onych warunkach dzia alno gospodarcz tego samego rodzaju.
2f.Planowane przychody ze sprzeda y ciep a przyjmowane do kalkulacji cen i stawek op at w taryfie dla ciep a dla
jednostek kogeneracji, oblicza si przy zastosowaniu wska nika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie
z metodologi okre lon w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i rednich cen sprzeda y ciep a, o
których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.
2g.W terminie do dnia 31 marca ka dego roku Prezes URE og asza w Biuletynie URE wysoko wska nika
referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f.
3.Prezes URE:
1) og asza w Biuletynie URE, na koszt przedsi biorstwa energetycznego, zatwierdzone taryfy dla paliw gazowych i
energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia taryfy;
2) kieruje do og oszenia, na koszt przedsi biorstwa energetycznego, we w ciwym miejscowo wojewódzkim
dzienniku urz dowym zatwierdzone taryfy dla ciep a - w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia taryfy.
4.Przedsi biorstwo energetyczne wprowadza taryf do stosowania nie wcze niej ni po up ywie 14 dni i nie
pó niej ni do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
Art.48.(uchylony).
Art.49. 1.Prezes URE mo e zwolni przedsi biorstwo energetyczne z obowi zku przedk adania taryf do
zatwierdzenia, je eli stwierdzi, e dzia a ono w warunkach konkurencji, albo cofn udzielone zwolnienie w przypadku
ustania warunków uzasadniaj cych zwolnienie.
2.Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mo e dotyczy okre lonej cz ci dzia alno ci prowadzonej przez
przedsi biorstwo energetyczne, w zakresie, w jakim dzia alno ta prowadzona jest na rynku konkurencyjnym.
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 wielko ci ich udzia ów w rynku, przejrzysto struktury i zasad funkcjonowania
rynku, istnienie barier dost pu do rynku, równoprawne traktowanie uczestników rynku, dost p do informacji rynkowej,
skuteczno
kontroli i zabezpiecze przed wykorzystywaniem pozycji ograniczaj cej konkurencj , dost pno
do
wysoko wydajnych technologii.
Art.49a. 1.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowi zane
sprzedawa nie mniej ni 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na gie dach towarowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadz cy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z zastrze eniem ust. 2.
2.Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem energii elektrycznej maj ce prawo do otrzymania
rodków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania
kosztów powsta ych u wytwórców w zwi zku z przedterminowym rozwi zaniem umów d ugoterminowych sprzeda y
mocy i energii elektrycznej jest obowi zane sprzedawa wytworzon energi elektryczn nieobj
obowi zkiem, o
którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniaj cy publiczny, równy dost p do tej energii, w drodze otwartego przetargu,
na rynku organizowanym przez podmiot prowadz cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na
gie dach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa dziernika 2000 r. o gie dach towarowych.
3.(uchylony).
4.(uchylony).
5.Obowi zek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy energii elektrycznej:
1) dostarczanej od przedsi biorstwa energetycznego zajmuj cego si jej wytwarzaniem do odbiorcy ko cowego za
pomoc linii bezpo redniej;
2) wytworzonej w odnawialnym ródle energii;
3) wytworzonej w kogeneracji ze rednioroczn sprawno ci przemiany, o której mowa w art. 9a ust. 10 pkt 1 lit. a,
wy sz ni 52,5%;
4) zu ywanej przez przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si wytwarzaniem na potrzeby w asne;
5) niezb dnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zada okre lonych w ustawie;
6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wy szej ni 50 MW.
6.Prezes URE mo e, na wniosek przedsi biorstwa energetycznego, zwolni to przedsi biorstwo z obowi zku, o
którym mowa w ust. 1 i 2, w cz ci dotycz cej produkcji energii elektrycznej:
1) sprzedawanej na potrzeby wykonywania d ugoterminowych zobowi za wynikaj cych z umów zawartych z
instytucjami finansowymi w celu realizacji inwestycji zwi zanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, lub
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2) wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesy owego wykorzystywanej na potrzeby prawid owego
funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego
- je eli nie spowoduje to istotnego zak ócenia warunków konkurencji na rynku energii elektrycznej lub zak ócenia na
rynku bilansuj cym.
7.Przedsi biorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazuj Prezesowi URE informacje o zawartych
umowach, na podstawie których sprzedaj wytworzon energi elektryczn na zasadach innych ni okre lone w ust. 1
i 2, w ci gu 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji nale y wskaza strony umowy, ilo i cen energii elektrycznej
oraz okres, na jaki umowa zosta a zawarta.
8.Na podstawie danych zgromadzonych w trybie okre lonym w ust. 7, Prezes URE og asza w Biuletynie URE
redni kwartaln cen energii elektrycznej niepodlegaj cej obowi zkowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14
dni od dnia zako czenia kwarta u.
9.Przedsi biorstwa energetyczne sk adaj Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca roku nast pnego
sprawozdania z realizacji obowi zków, o których mowa w ust. 1 i 2.
10.Przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, lub odbiorca ko cowy albo podmiot dzia aj cy na
ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzeda energii elektrycznej. Wynik przetargu jest jawny.
11.Przetarg na sprzeda
wytworzonej energii elektrycznej organizowany i przeprowadzany przez
przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo podmiot dzia aj cy na jego zlecenie, podlega kontroli
Prezesa URE pod wzgl dem zgodno ci ze sposobem oraz trybem organizowania i przeprowadzania przetargu
okre lonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. W przypadku stwierdzenia, e przetarg zosta
przeprowadzony niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE mo e uniewa ni przetarg.
12.Minister w ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb organizowania i
przeprowadzania przetargu przez przedsi biorstwo, o którym mowa w ust. 2, w tym:
1) sposób zamieszczania og osze o przetargu i dane, które powinny by zamieszczone w og oszeniu,
2) wymagania, jakie powinien spe nia oferent oraz jakim powinna odpowiada oferta,
3) sposób ustalania ceny wywo awczej,
4) sposób publikowania wyników przetargu,
5) warunki, w których dopuszcza si odst pienie od przetargu
- z uwzgl dnieniem konieczno ci ochrony konkurencji na rynku energii elektrycznej, realizacji zada operatora
systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia równoprawnego traktowania uczestników przetargu oraz
przejrzysto ci obrotu energi elektryczn .
Art.50.W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy w zakresie dzia alno ci gospodarczej
przedsi biorstw energetycznych, w tym przeprowadzania przez Prezesa URE kontroli zgodno ci wykonywanej
dzia alno ci gospodarczej przedsi biorstw energetycznych z udzielon koncesj , stosuje si przepisy ustawy o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej.

Rozdzia 6
Urz dzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja
Art.51.Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urz dze , instalacji i sieci powinny
zapewnia racjonalne i oszcz dne zu ycie paliw lub energii przy zachowaniu:
1) niezawodno ci wspó dzia ania z sieci ;
2) bezpiecze stwa obs ugi i otoczenia po spe nieniu wymaga ochrony rodowiska;
3) zgodno ci z wymaganiami odr bnych przepisów, a w szczególno ci przepisów: prawa budowlanego, o ochronie
przeciwpora eniowej, o ochronie przeciwpo arowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach,

Polskich Norm wprowadzonych do obowi zkowego stosowania lub innych przepisów wynikaj cych z technologii
wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.
Art.52. 1.Producenci i importerzy urz dze okre laj w dokumentacji technicznej wielko
zu ycia paliw i
energii, odniesion do uzyskiwanej wielko ci efektu u ytkowego urz dzenia w typowych warunkach u ytkowania,
zwan dalej "efektywno ci energetyczn ".
2.Producenci i importerzy urz dze wprowadzanych do obrotu informuj o efektywno ci energetycznej urz dze
na etykiecie i w charakterystyce technicznej.
3.(uchylony).
4.Minister w ciwy do spraw gospodarki mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, wymagania w zakresie
efektywno ci energetycznej, jakie powinny spe nia urz dzenia, o których mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c konieczno
ochrony interesów odbiorców ko cowych.
5.Minister w ciwy do spraw gospodarki mo e okre li , w drodze rozporz dzenia:
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1) wymagania dotycz ce 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 dniaj c konieczno
zapewnienia efektywnego u ytkowania urz dze poprzez powszechny dost p do
informacji o efektywno ci energetycznej tych urz dze .
Art.53.Zakazuje si wprowadzania do obrotu na obszarze kraju urz dze niespe niaj cych wymaga okre lonych
w art. 52.
Art.53a.Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje si do urz dze i instalacji oraz obiektów zwi zanych z obronno ci
lub bezpiecze stwem pa stwa, stanowi cych integralne cz ci systemów techniki wojskowej lub uzbrojenia,
ratowniczo-ga niczych oraz ochrony granic lub stosowanych w wi ziennictwie, nale cych do jednostek, o których
mowa w art. 21a.
Art.54. 1.Osoby zajmuj ce si eksploatacj sieci oraz urz dze i instalacji okre lonych w przepisach, o których
mowa w ust. 6, obowi zane s posiada kwalifikacje potwierdzone wiadectwem wydanym przez komisje
kwalifikacyjne.
1a.(uchylony).
1b.W razie stwierdzenia, e eksploatacja urz dze , instalacji lub sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami
dotycz cymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu w ciwego w
sprawach regulacji gospodarki paliwami i energi , o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spe nienia wymaga
kwalifikacyjnych nale y powtórzy .
1c.Sprawdzenie spe nienia wymaga kwalifikacyjnych przeprowadza si tak e w przypadku:
1) wniosku pracodawcy:
a) gdy osoba zajmuj ca si eksploatacj sieci, urz dze lub instalacji okre lonych w przepisach, o których mowa
w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone wiadectwem, ale w ci gu kolejnych pi ciu lat nie zajmowa a si
eksploatacj urz dze , instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy,
b) który dokona modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urz dze , instalacji lub sieci;
2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmuj cych si eksploatacj urz dze , instalacji lub sieci, wiadcz cych us ugi na
rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
14)

pó n. zm. ) oraz mikroprzedsi biorców, ma ych lub rednich przedsi biorców, w rozumieniu ustawy o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej, co pi lat.
2.Zabrania si zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urz dze i instalacji okre lonych w
przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.
2a.Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do osób b
cych obywatelami pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które naby y w tych pa stwach wymagane kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urz dze , instalacji i sieci i uzyska y ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania
nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
3.Komisje kwalifikacyjne s powo ywane na okres 5 lat przez:
1) Prezesa URE;
2) w ciwych ministrów i Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a - w zakresie eksploatacji urz dze i instalacji
gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach organizacyjnych podleg ych tym ministrom lub Szefom
Agencji lub przez nich nadzorowanych;
3) ministra w ciwego do spraw transportu - w zakresie eksploatacji urz dze i instalacji energetycznych
stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.
3a.Organ uprawniony do powo ywania komisji kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, mo e odwo
cz onka
komisji w przypadku:
1) choroby trwale uniemo liwiaj cej sprawowanie funkcji;
2) rezygnacji z cz onkostwa w komisji;
3) niewywi zywania si z obowi zków cz onka komisji;
4) utraty kwalifikacji umo liwiaj cych powo anie w sk ad komisji.
3b.Organ uprawniony do powo ywania komisji kwalifikacyjnych mo e odwo
komisj kwalifikacyjn na wniosek
jednostki organizacyjnej, przy której j powo ano, w przypadku:
1) rezygnacji jednostki organizacyjnej, przy której powo ano komisj kwalifikacyjn , z dalszego prowadzenia tej
komisji;
2) odwo ania cz ci cz onków komisji kwalifikacyjnej, uniemo liwiaj cego dalsze wykonywanie zada przez t
komisj .
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4.Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobierane s op aty od osób kieruj cych wnioski o
stwierdzenie kwalifikacji.
5.Op aty, o których mowa w ust. 4, stanowi przychód jednostek organizacyjnych, przy których powo ano
komisje kwalifikacyjne.
6.Minister w ciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw transportu oraz
Ministrem Obrony Narodowej, okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.
7.Minister w ciwy do spraw gospodarki, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 6, okre li w
szczególno ci:
1) rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urz dze i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie
kwalifikacji;
2) zakres wymaganej wiedzy niezb dnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, odpowiednio do
rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urz dze , o których mowa w pkt 1;
3) tryb przeprowadzania post powania kwalifikacyjnego;
4) jednostki organizacyjne, przy których powo uje si komisje kwalifikacyjne, i tryb ich powo ywania;
5) wysoko op at pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2;
6) wzór wiadectwa kwalifikacyjnego.
Art.55.(uchylony).

Rozdzia 7
Kary pieni ne
Art.56. 1.Karze pieni nej podlega ten, kto:
1) nie przestrzega obowi zków wynikaj cych ze wspó pracy z jednostkami upowa nionymi do dysponowania energi
elektryczn i paliwami gazowymi, wynikaj cych z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4;
1a) nie przestrzega obowi zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE wiadectwa pochodzenia,
wiadectw pochodzenia biogazu lub wiadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza op at zast pczych, o
których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, lub nie przestrzega obowi zków zakupu energii elektrycznej, o których mowa
w art. 9a ust. 6, lub nie przestrzega obowi zków zakupu ciep a, o których mowa w art. 9a ust. 7, lub przedk ada
Prezesowi URE wnioski o wydanie wiadectwa pochodzenia, wiadectw pochodzenia biogazu lub wiadectwa
pochodzenia z kogeneracji zawieraj ce dane lub informacje niezgodne ze stanem faktycznym;
1b) nie przedk ada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 7 i 8, lub mimo wezwania
przedk ada instrukcj niespe niaj
wymaga okre lonych w ustawie;
1c) nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, ust. 9-9b, art. 9d ust. 8,
art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 12 i 13, lub nie przedstawia sprawozda , o których mowa w art. 9d
ust. 5;
1d) nie przestrzega obowi zków wynikaj cych z przepisów rozporz dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003;
1e) nie przestrzega obowi zków wynikaj cych z przepisów rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1775/2005/WE z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków dost pu do sieci przesy owych gazu ziemnego;
1f) nie przedk ada lub przedk ada niezgodn ze stanem faktycznym towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi
maklerskiemu, deklaracj , o której mowa w art. 9a ust. 1b;
2) nie przestrzega obowi zku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 ust. 1, lub nie uzupe nia ich w
terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, obni a je w innych przypadkach ni wymienione w art. 10 ust.
1a, lub nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1e;
3) (uchylony);
3a) nie stosuje si do ogranicze w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c
ust. 3 lub art. 11d ust. 3;
4) z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1;
5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegaj c obowi zku ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia, o którym
mowa w art. 47;
5a) nie przedk ada do zatwierdzenia taryfy wbrew daniu Prezesa URE, o którym mowa w art. 47 ust. 1;
6) stosuje ceny lub stawki op at wy sze od zatwierdzonych lub stosuje taryf niezgodnie z okre lonymi w niej
warunkami;
7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28;
7a) wiadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w b d Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego
danie informacji, o których mowa w art. 28;
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8) prowadzi ewidencj ksi gow niezgodnie z zasadami okre lonymi w art. 44;
9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustaw kwalifikacji;
10) nie utrzymuje w nale ytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urz dze ;
11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urz dzenia niespe niaj ce wymaga okre lonych w art. 52;
12) nie przestrzega obowi zków wynikaj cych z koncesji;
13) realizuje dzia ania niezgodne z cz ci 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) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub zainteresowanego podmiotu o odmowie
zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 1 lub art. 7 ust. 1;
16) z nieuzasadnionych powodów nie wyst puje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 4h ust. 2;
17) nie przestrzega obowi zków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3;
18) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przy czenia;
19) nie przestrzega warunków i wymaga technicznych korzystania z systemu elektroenergetycznego, procedur
post powania i wymiany informacji, a tak e nie stosuje si do zasad i obowi zków w zakresie bezpiecze stwa
pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagro enia bezpiecze stwa dostaw
energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, a tak e polece operatora systemu przesy owego
elektroenergetycznego lub systemu po czonego elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2;
20) nie przestrzega warunków i kryteriów niezale no ci operatora systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 1-2;
21) nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spe nienia warunków i kryteriów niezale no ci,
o których mowa w art. 9d ust. 1-2;
22) nie przedk ada do zatwierdzenia programu okre laj cego przedsi wzi cia, jakie nale y podj w celu zapewnienia
niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedk ada
nowego programu, o którym mowa w art. 9d ust. 4b;
23) mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu okre laj cego przedsi wzi cia,
jakie nale y podj
w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania u ytkowników systemu, o którym
mowa w art. 9d ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje dzia ania niezgodne z postanowieniami
tego programu;
24) b
c operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowi zków operatora wynikaj cych z
ustawy;
25) z nieuzasadnionych powodów nie wyst puje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 9h ust. 1 i 6,
oraz nie dope nia warunków okre lonych w decyzji wydanej na podstawie art. 9h ust. 9;
26) nie przestrzega obowi zku, o którym mowa w art. 9h ust. 11;
27) nie przestrzega obowi zków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5;
28) wytwarza biogaz rolniczy lub wytwarza energi elektryczn z biogazu rolniczego bez wpisu do rejestru, o którym
mowa w art. 9p ust. 1;
29) nie z
w terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9r ust. 1, lub poda w tym sprawozdaniu
nieprawdziwe dane;
30) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 9s ust. 1;
31) nie przedk ada sprawozda , o których mowa w art. 16 ust. 7, lub planów, o których mowa w art. 16 ust. 6 i 8;
32) nie przestrzega obowi zku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2;
33) naruszy sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 49a ust. 12.
2.Kar pieni
, o której mowa w ust. 1, wymierza:
1) w zakresie pkt 1-27, 31-33 Prezes URE;
2) w zakresie pkt 28-30 Prezes Agencji Rynku Rolnego.
2a.Wysoko kary pieni nej wymierzonej w przypadkach okre lonych w ust. 1 pkt 1a nie mo e by ni sza ni :
1) w zakresie nieprzestrzegania obowi zku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, obliczona wed ug wzoru:
Ko = 1,3 x (Oz - Ozz),
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
Ko - minimaln wysoko kary pieni nej, wyra on w z otych,
Oz - op at zast pcz , obliczon zgodnie z art. 9a ust. 2, wyra on w z otych,
Ozz - uiszczon op at zast pcz , wyra on w z otych;
2) w zakresie nieprzestrzegania obowi zku, o którym mowa w art. 9a ust. 6, obliczona wed ug wzoru:
Koz = Cc x (Eoo - Ezo ),
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gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
Koz - minimaln wysoko kary pieni nej, wyra on w z otych,
Cc - redni cen sprzeda y energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra on w z otych za 1 MWh,
Eoo - ilo oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii, wyra on w
MWh,
Ezo - ilo
zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych ród ach energii w danym roku,
wyra on w MWh;
3) w zakresie nieprzestrzegania obowi zków, o których mowa w art. 9a ust. 8, obliczona wed ug wzoru:
KS = 1,3 x (OZK - OZZK),
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
KS - minimaln wysoko kary pieni nej, wyra on w z otych,
OZK - op at zast pcz , obliczon zgodnie z art. 9a ust. 8a, wyra on w z otych,
OZZK - uiszczon op at zast pcz , wyra on w z otych.
2b.Wp ywy z tytu u kar pieni nych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 28-30, stanowi przychody Narodowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
2c.Wysoko kary pieni nej wymierzonej w przypadku okre lonym w ust. 1 pkt 1f nie mo e by ni sza ni
wysoko obliczona wg wzoru:
Ko = 1,3 x Oza +1,3 x Ozb
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
Oza - op ata zast pcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski obliczona wg wzoru, o którym
mowa w art. 9a ust. 2, w stosunku do energii elektrycznej zu ytej przez przedsi biorstwo energetyczne na
asny u ytek, a niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b,
Ozb - op ata zast pcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski obliczona wg wzoru, o którym
mowa w art. 9a ust. 8a, w stosunku do energii elektrycznej zu ytej przez przedsi biorstwo energetyczne na
asny u ytek, a niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b.
2d.Wysoko kary pieni nej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 29 wynosi 1.000 z ;
2) ust. 1 pkt 28 i 30 wynosi 10.000 z .
2e.Wysoko kary pieni nej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie mo e by ni sza ni
3.000 z za ka dy dzie zw oki w wydaniu warunków przy czenia.
2f.Wysoko kary pieni nej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, nie mo e by
ni sza ni 1% i wy sza ni 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.
3.Wysoko
kary pieni nej, o której mowa w ust. 1, nie mo e przekroczy 15% przychodu ukaranego
przedsi biorcy, osi gni tego w poprzednim roku podatkowym, a je eli kara pieni na zwi zana jest z dzia alno ci
prowadzon na podstawie koncesji, wysoko kary nie mo e przekroczy 15% przychodu ukaranego przedsi biorcy,
wynikaj cego z dzia alno ci koncesjonowanej, osi gni tego w poprzednim roku podatkowym.
4.Kara pieni na jest p atna na konto w ciwego urz du skarbowego, z zastrze eniem ust. 2b.
5.Niezale nie od kary pieni nej okre lonej w ust. 1-4 Prezes URE mo e na
kar pieni
na kierownika
przedsi biorstwa energetycznego, z tym e kara ta mo e by wymierzona w kwocie nie wi kszej ni 300% jego
miesi cznego wynagrodzenia.
6.Ustalaj c wysoko kary pieni nej, Prezes URE uwzgl dnia stopie szkodliwo ci czynu, stopie zawinienia oraz
dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego mo liwo ci finansowe.
6a.Prezes URE mo e odst pi od wymierzenia kary, je eli stopie szkodliwo ci czynu jest znikomy, a podmiot
zaprzesta naruszania prawa lub zrealizowa obowi zek.
7.Kary pieni ne, o których mowa w ust. 1, podlegaj
ci gni ciu w trybie przepisów o post powaniu
egzekucyjnym w administracji.
8.Prezes URE niezw ocznie powiadamia Komisj Europejsk o zmianach przepisów w zakresie kar pieni nych i o
dzia aniach podejmowanych w przypadku narusze przepisów rozporz dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej i uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1228/2003, a tak e przepisów rozporz dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie warunków dost pu do sieci
przesy owych gazu ziemnego.
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Art.57. 1.W razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsi biorstwo energetyczne mo e:
1) pobiera od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór paliw lub energii nast pi bez zawarcia umowy, mo e pobiera od
osoby lub osób nielegalnie pobieraj cych paliwa lub energi op at w wysoko ci okre lonej w taryfie, chyba e
nielegalne pobieranie paliw lub energii wynika o z wy cznej winy osoby trzeciej, za któr odbiorca nie ponosi
odpowiedzialno ci albo
2) dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych.
2.Nale no ci z tytu u op aty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzone prawomocnym wyrokiem s du podlegaj
ci gni ciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
15)

poz. 296, z pó n. zm.

).

Rozdzia 8
Zmiany w przepisach obowi zuj cych, przepisy przej ciowe i ko cowe
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 puj ce zmiany: (zmiany pomini to).
Art.59.W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (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 kropk 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 nieruchomo ci (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 puj ce zmiany: (zmiany pomini to).
Art.61.W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia alno ci 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 puj ce zmiany:
a) w ust. 1 w pkt 16 kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si pkt 17 w brzmieniu:
"17) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesy ania, dystrybucji oraz obrotu paliwami i energi .",
b) dodaje si ust. 9 w brzmieniu:
"9. Zasady udzielania koncesji oraz szczególne rodzaje dzia alno ci niewymagaj ce uzyskania koncesji, o
których mowa w ust. 1 pkt 17, okre laj 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 Radiofonii i Telewizji" dodaje si wyrazy "Urz du Regulacji Energetyki,".
Art.62a.Przedsi biorstwo energetyczne mo e udost pnia dane o odbiorcy na zasadach i w trybie okre lonym w
ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udost pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
16)

Nr 81, poz. 530, z pó n. zm.

).

Art.63.Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób finansowania Urz du Regulacji Energetyki w
okresie jego organizacji.
Art.64.Pierwsza kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 4 lata.
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Art.65.(uchylony).
Art.66. 1.Osoby fizyczne, prawne b
inne jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, które
do dnia wej cia w ycie ustawy wybudowa y z w asnych rodków instalacje lub urz dzenia mog ce stanowi element
sieci i s ich w cicielami b
u ytkownikami, mog , w terminie dwóch lat od dnia wej cia w ycie ustawy,
przekaza odp atnie, na warunkach uzgodnionych przez strony, te instalacje lub urz dzenia przedsi biorstwu
energetycznemu, które uzyska koncesj na dystrybucj paliw i energii.
2.Przekazywane instalacje i urz dzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiada warunkom technicznym
okre lonym w przepisach. Koszty doprowadzenia tych instalacji i urz dze do stanu spe niaj cego wymagane warunki
pokrywa osoba lub jednostka przekazuj ca.
Art.67. 1.W terminie 18 miesi cy od dnia og oszenia ustawy Prezes URE udzieli z urz du koncesji
przedsi biorstwom energetycznym dzia aj cym lub b
cym w budowie w dniu og oszenia ustawy, o ile spe ni one
warunki okre lone ustaw .
2.Przedsi biorstwa, o których mowa w ust. 1, do czasu udzielenia koncesji prowadz dzia alno
na
dotychczasowych zasadach.
Art.68. 1.Z dniem wej cia w ycie ustawy znosi si Okr gowe Inspektoraty Gospodarki Energetycznej,
utworzone ustaw 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).
2.Obowi zki i zadania likwidatora Okr gowych Inspektoratów Gospodarki Energetycznej powierza si Ministrowi

Gospodarki.
3.Likwidator sporz dza bilans zamkni cia.
Art.69. 1.Minister Finansów zachowuje prawo do ustalania taryf w odniesieniu do paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciep a na zasadach i w trybie okre lonych w ustawie, o której mowa w art. 59, oraz ustala zakres i
wysoko op at za nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep a, przez okres do 24 miesi cy od dnia
wej cia ustawy w ycie, z zastrze eniem ust. 2.
1a.Minister Finansów, w drodze rozporz dzenia, ustali zakres i wysoko
op at za nielegalny pobór paliw
gazowych, energii elektrycznej i ciep a.
1b.Rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1a, powinno ustala szczególne rodzaje przypadków zaliczanych do
nielegalnego pobierania paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep a, sposób obliczania lub wysoko
op at za
nielegalny pobór dla poszczególnych rodzajów przypadków i taryf oraz okres, za który nale y si op ata.
2.Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, daty niewykraczaj ce poza okres, o którym mowa w
ust. 1, od których Minister Finansów zaprzestanie ustalania taryf lub op at za nielegalny pobór paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciep a, o których mowa w ust. 1.
Art.70. 1.Przepisy wykonawcze wydane i utrzymane w mocy na podstawie ustawy 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) pozostaj w mocy do czasu zast pienia ich przepisami
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie s sprzeczne z jej przepisami, nie d ej jednak ni przez okres
sze ciu miesi cy od dnia jej wej cia w ycie.
2.Za wiadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuj moc przez okres w
nich oznaczony.
Art.71.Trac 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 ciu miesi cy od dnia og oszenia, z wyj tkiem art. 21, który
wchodzi w ycie z dniem og oszenia ustawy oraz art. 18 ust. 3 i 4, który wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
______
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia nast puj cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
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1)
dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 pa dziernika 1990 r. w sprawie przesy u energii elektrycznej przez sieci
przesy owe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z pó n. zm.);
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesy u gazu ziemnego poprzez sieci (Dz. Urz. WE
L 147 z 12.06.1991, z pó n. zm.);
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycz 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. dotycz cej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku
wewn trznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z pó n. zm.);
5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewn trznym
energii elektrycznej wytwarzanej ze róde odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001).
Dane dotycz ce og oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz og oszenia tych aktów w
Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz.
1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz.
865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278
i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 132, poz. 766.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz.
763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz.
1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208.

6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902, Nr
205, poz. 1208 i Nr 234, poz. 1392.

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 357, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z
2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 233, poz. 1381.

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr
85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153,
poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z
2012 r. poz. 855.

9)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr
191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, z 2011 r. Nr 222, poz. 1323 oraz z 2012 r.
poz. 908.

10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr
115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr
206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092 oraz
z 2012 r. poz. 459.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz.
865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz.
1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99,
poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i
951.
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12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr
209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz.
1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz.
1208 oraz z 2012 r. poz. 855.

13)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2010
r. Nr 81, poz. 532, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i
Nr 234, poz. 1392.

14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z
1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr
115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr
11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870,
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157,
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82,
poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228,
poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155,
poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

15)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 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, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr
68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172,
poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz.
98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz.
1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208,
poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz.
331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz.
849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr
96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr
171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26,
poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z
2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr
152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i
Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz.
654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233,
poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908.

16)

Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427 oraz z
2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.
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