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USTAWA
z dnia ………………
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawo
gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa z dnia……… - Prawo energetyczne (Dz. U. z …..,poz…..),
zwana dalej „Prawem energetycznym”, wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
z wyjątkiem:
1) art. 109 ust. 6 i 7, które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 r.;
2) art. 39, art. 40, art. 95 ust 4, art. 109 ust. 1 5, art. 228 pkt 39 – 42, które wchodzą
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Ustawa z dnia ……- Prawo gazowe (Dz. U. z…., poz…..), zwana dalej
„Prawem gazowym”, wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
3. Ustawa z dnia …o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z ……, poz…..),
zwana dalej „ustawą o odnawialnych źródłach”, wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2013 r.
Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) w art. 7:
1) w ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b – 3e w brzmieniu:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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„3b) planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną na
obszarze gminy;
3c) planowania oświetlenia miejsc publicznych oraz gminnych, powiatowych
i wojewódzkich dróg znajdujących się na terenie gminy;
3d) finansowania oświetlenia ulic i placów, pozostających w zarządzie gminy oraz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg, znajdujących się na terenie gminy,
obejmujące

finansowanie

kosztów

energii

elektrycznej

pobranej

przez

infrastrukturę oświetleniową oraz koszty jej budowy i utrzymania. Przez
infrastrukturę oświetleniową rozumie się kompletną oprawę oświetleniową,
obejmującą źródło światła, urządzenia słuŜące do rozsyłania, filtrowania lub
przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierającą elementy
niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączania go do
obwodu zasilającego, zainstalowaną na konstrukcjach wsporczych wraz
z instalacją zasilającą. JeŜeli konstrukcja wsporcza słuŜy wyłącznie celom
oświetleniowym jest ona równieŜ elementem infrastruktury oświetleniowej;
3e) planowania i organizacji działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii
elektrycznej i ciepła oraz promocję rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii
elektrycznej i ciepła na obszarze gminy;”;
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
”1a. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu z:
1) kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie
art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, 362, 596 i 769) w art. 14 w ust. 2 pkt 14
otrzymuje brzmienie:
„14) przychody uzyskane z tytułu:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz.
235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r.
poz. 472.
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1) sprzedaŜy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej
w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz energii elektrycznej z biogazu
rolniczego wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, o której
mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia …..o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z …… r., poz. ...), lub
2) przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia lub świadectw
pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej lub wytwarzaniem biogazu rolniczego lub
wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego z odnawialnych źródeł
energii wydawanych na wniosek, o którym mowa odpowiednio w art. 62
ust. 1 lub art. 65 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 623, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a) uchyla się pkt 22,
b) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) instalacji odnawialnego źródła energii – naleŜy przez to rozumieć instalację
odnawialnego

źródła

energii

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia………

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z…. ., poz. ….).”;
2)

w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.

W

nowych

przebudowie

budynkach
lub

oraz

istniejących

przedsięwzięciu

budynkach

słuŜącemu

poprawie

poddawanych
efektywności

energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które
są uŜytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń
wykorzystujących energię wytworzoną w instalacjach odnawialnego źródła
energii, a takŜe technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej
charakterystyce energetycznej.”;
3)

w art. 29:
a) w ust. 1 w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27-30
w brzmieniu:
„27)

instalacji

wodociągowych,

kanalizacyjnych

w obrębie budynków będących w uŜytkowaniu;
28) gruntowych dolnych źródeł pomp ciepła;
3
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29) urządzeń i instalacji o zainstalowanej łącznej mocy do 40 kW,
wykorzystujących energię promieniowania słonecznego;
30) instalacji elektrycznych i cieplnych.”;
b) w ust. 2 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 - 20
w brzmieniu:
„18) montaŜu jednostek zewnętrznych pomp ciepła typu powietrze/woda lub
powietrze/powietrze;
19) montaŜu urządzeń i instalacji o zainstalowanej łącznej mocy do 40 kW,
wykorzystujących energię promieniowania słonecznego;
20) przebudowie instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i telekomunikacyjnych.”;
4)

w art. 33 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane
z indywidualnego źródła ciepła niebędącego instalacją odnawialnego źródła
energii, źródłem ciepła uŜytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła
odpadowego

z

instalacji

przemysłowych,

dla

których

to

obiektów

przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania
tych obiektów wynosi nie mniej niŜ 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na
którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej,
w której nie mniej niŜ 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi
ciepło wytwarzane w instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło uŜytkowe
w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, a ceny
ciepła

stosowane

przez

przedsiębiorstwo

energetyczne

wykonujące

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i dostarczające
ciepło do sieci ciepłowniczej, są niŜsze od obowiązującej średniej ceny
sprzedaŜy ciepła, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 23 lit. c. ustawy
z dnia…. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zuŜywającego tego
samego rodzaju paliwo:
a) odmowę

wydania

energetyczne

warunków przyłączenia

wykonujące

działalność

przez

przedsiębiorstwo

gospodarczą

w

zakresie

przesyłania i dystrybucji ciepła albo
b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, Ŝe
dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia
niŜszą efektywność energetyczną, aniŜeli z innego indywidualnego
4

Projekt z dnia 9.10.2012

Wersja 0.11

źródła ciepła, które moŜe być wykorzystane do dostarczania ciepła do
tego obiektu.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 2:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) róŜne rodzaje energii lub gaz ziemny,”,
b) lit. d i e otrzymują brzmienie:
„d) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa
w:
- art. 132 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo energetyczne (Dz. U. z…, poz.
…),
- art. 61 ust. 1 i w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia …o odnawianych źródłach
energii (Dz. U. z ….. poz……),
e) niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena
zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do
gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, gazu ziemnego, mierników
i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych,
o których mowa w lit. d,”;
2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, proponowanie nabycia lub
nabywanie niebędących instrumentami finansowymi praw majątkowych,
których cena zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości
oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, gazu
ziemnego, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń,
lub od ceny lub wartości praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób,
jeŜeli propozycja jest skierowana do więcej niŜ 300 osób albo do
nieoznaczonego adresata, z wyjątkiem proponowania nabycia praw
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z
2011 Nr 63, poz. 1228, Nr 106, poz.622 i Nr 153, poz. 903.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz.959,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz.
817 i 818 , z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 Nr 132, poz. 776.
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w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym, moŜe
być dokonywane pod warunkiem uprzedniego wprowadzenia tych praw do
obrotu giełdowego i wyłącznie za pośrednictwem giełdy.”;
3)

w art. 9:
a) w ust. 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) przedsiębiorstwa gazownicze w rozumieniu ustawy z dnia … - Prawo
gazowe, posiadające koncesje na sprzedaŜ gazu ziemnego,”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 9, mogą być wyłącznie stronami
zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, po spełnieniu
warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.”;

4) w art. 50b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 i pkt 9, mogą być stronami
zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem
są towary giełdowe, pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych,
w celu reprezentowania tych podmiotów w transakcjach giełdowych oraz:
1) zawarcia z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim,
będącym członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, umowy o rozliczanie
transakcji albo
2) uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów
tych towarów giełdowych.”;
5) w art. 56a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Kto z naruszeniem art. 3 ust. 1 proponuje nabycie lub nabywa niebędące
instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zaleŜy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do
gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, gazu ziemnego, mierników
i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, lub od ceny lub
wartości praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, podlega
grzywnie do 1.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo
obu tym karom łącznie.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną

lub ciepło, lub

prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną lub ciepłem,
z zastrzeŜeniem art. 37 ust. 3;”;
2) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sądy rozpatrują spory:
1) o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaŜy produktów i świadczenia usług
zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,
2)

wynikłe z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub
gazowej, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, gazu ziemnego lub umów o świadczenie usług przesyłania
i dystrybucji ciepła, umów sprzedaŜy oraz umów kompleksowych, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia …– Prawo energetyczne (Dz. U. z …,poz…. ), przepisów
ustawy z dnia …– Prawo gazowe (Dz. U. z…., poz. .), których jedną ze stron jest
konsument.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321, z późn. zm.5)) w art. 37 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia……..- Prawo
energetyczne (Dz. U. z ….,poz…), ustawy z dnia…….- Prawo gazowe (Dz.
U. z….., poz…) oraz ustawy z dnia …..o odnawialnych źródłach energii (Dz.
U. z…, poz….).”

Art. 8. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 401 w ust. 7 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:
„4b) wpływy z:
a) opłaty zastępczej, o której mowa w art. 137 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia… Prawo energetyczne (Dz. U. z….., poz…) oraz z kar pienięŜnych
wymierzanych na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 43 tej ustawy,
b) opłaty zastępczej, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia …….
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z …., poz. ……), oraz wpływy z kar
pienięŜnych wymierzanych na podstawie art. 130 ust. 1 i art. 134 tej ustawy;”;
_______________________________________________________________________
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 153, poz. 903.
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2) w art. 401c:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niŜ kwota
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4–4b, po pomniejszeniu
o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na wspieranie:
1) poprawy

efektywności

kogeneracji,

w

energetycznej,

rozumieniu

w

ustawy

z

tym

wysokosprawnej

dnia…………

–

Prawo

energetyczne;
2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz.
493, oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622);
3) rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy
z dnia… o odnawialnych źródłach energii, oraz budowy lub przebudowy
sieci słuŜących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na:
a) nabycie lub

montaŜ mikroinstalacji lub małej instalacji w rozumieniu

ustawy z dnia… o odnawialnych źródłach energii,
b) nabycie stacji redukcyjno – gazowych umoŜliwiających przyłączenie
instalacji odnawialnego źródła energii, słuŜącej do wytwarzania biogazu
rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego;
4) rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub
wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na:
a) promowanie
odnawialnego

wytwarzania
źródła

energii

energii

elektrycznej

lub

w

instalacjach

wykorzystywania

energii

wytwarzanej w tych instalacjach,
b) opracowywanie lub wdraŜanie nowych technik lub technologii
wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
energii

lub

wykorzystywania

energii

wytwarzanej

w

tych

instalacjach.”;
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1- 4 i 6 - 9 mogą być
zmniejszane za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska. Przy
udzielaniu zgody minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia
8
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w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju,
polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązania wynikające z prawa Unii
Europejskiej

i

umów

międzynarodowych,

których

stroną

jest

Rzeczpospolita Polska.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 17 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dodatku energetycznego
oraz dodatku gazowego do tych zasiłków;”
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, dodatku energetycznego oraz
dodatku gazowego do tych zasiłków;”
2) w art. 36 w pkt 1lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) zasiłek stały, dodatek energetyczny oraz dodatek gazowy do tego zasiłku,
b) zasiłek okresowy, dodatek energetyczny oraz dodatek gazowy do tego
zasiłku,”;
3) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
„38a. 1. Do zasiłku, o którym mowa w art. 37 ust. 1 oraz w art. 38 ust. 1:
1) odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będącego
stroną

umowy

kompleksowej

zawartej

z

przedsiębiorstwem

energetycznym, i zamieszkującemu w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny;
2) odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwie domowym będącego stroną
umowy

sprzedaŜy

lub

umowy

kompleksowej

zawartej

z przedsiębiorstwem gazowniczym, i zamieszkującemu w miejscu
dostarczania gazu ziemnego przysługuje dodatek gazowy.
2. W przypadku zasiłku, o którym mowa w art. 31 ust.1:
1) dodatek energetyczny przysługuje równieŜ rodzinie w skład której
___________________________________
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr
217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r., poz. 579.
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wchodzi odbiorca energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym

będący strona umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkujący w miejscu dostarczania energii
elektrycznej;
2) dodatek gazowy przysługuje równieŜ rodzinie, w skład której wchodzi
odbiorca gazu ziemnego w gospodarstwie domowym będący strona
umowy sprzedaŜy lub kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem
gazowniczym, i zamieszkujący w miejscu dostarczania gazu ziemnego.
3. Przez odbiorcę:
1) energii elektrycznej w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę,
o którym mowa w art. 2 pkt 29 ustawy z dnia …..- Prawo energetyczne
(Dz. U. z ……., poz. …);
2)

gazu ziemnego w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę w
gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia
….-Prawo gazowe (Dz. U. z ……., poz. ….).

4. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niŜ 30% iloczynu limitu
zuŜycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla
odbiorcy w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 170
ust. 2 pkt 25 ustawy wymienionej w ust. 3 pkt 1.
5. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 4, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnie gospodarującej;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla rodziny składającej się z 2 do 4
osób;
3) 1500 kWh roku kalendarzowym – dla rodziny składającej się z co
najmniej 5 osób.
6. W przypadku gdy zasiłek stały lub okresowy przyznano na okres, krótszy
niŜ rok kalendarzowy wielkość przysługującego dodatku energetycznego,
o którym mowa

w ust. 1 pkt 1, oblicza się proporcjonalnie do tego

okresu.
7. Dodatek gazowy wynosi rocznie nie więcej niŜ 30% iloczynu limitu
zuŜycia gazu ziemnego oraz średniej ceny gazu ziemnego dla odbiorcy
w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 170 ust. 2 pkt
25 ustawy wymienionej w ust. 3 pkt 1.
8. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 7, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnie gospodarującej;
10
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2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla rodziny składającej się z 2 do 4
osób;
3) 1500 kWh roku kalendarzowym – dla rodziny składającej się z co
najmniej 5 osób.
9. W przypadku gdy zasiłek stały lub okresowy przyznano na okres krótszy,
niŜ rok kalendarzowy, wielkość przysługującego dodatku gazowego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do tego okresu.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw Gospodarki, ogłosi, w terminie do dnia 30
kwietnia kaŜdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej

Polskiej

„Monitor

Polski”,

wysokość

dodatku

energetycznego oraz wysokość dodatku gazowego, o których mowa
w ust. 1, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie
budŜetowej. ";
4) w art. 107 w ust. 5b po pkt 20 dodaje się pkt 21 22 w brzmieniu:
„21) oświadczenie o zawartej umowie kompleksowej, o której mowa w art. 26
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 38a ust. 3 pkt 1;
22) oświadczenie o zawartej umowie sprzedaŜy lub umowie kompleksowej,
o których mowa w art. 24 ustawy wymienionej w art. 38a ust. 3 pkt 2.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.7)) w art. 46 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną lub
ciepłem, a takŜe wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania,
dystrybucji oraz sprzedaŜy gazu ziemnego;”.
Art. 12.

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach
zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.
_______________________________________________________________________
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r., poz.
855.
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U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o wykonywaniu działalności gospodarczej, zapasach ropy naftowej i produktów
naftowych oraz zasadach postępowania w sytuacjach zakłóceń na rynku
naftowym”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady i warunki wykonywana działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, magazynowania, przesyłania oraz obrotu paliwami;
2) zasady tworzenia, utrzymywania i finansowana zapasów ropy naftowej
i produktów naftowych;
3) zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców objętych obowiązkiem
tworzenia i utrzymywana zapasów, o których mowa w pkt 1, a takŜe
u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz którym zlecono
tworzenie i utrzymywanie zapasów;
4) zasady postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa

oraz

wypełniania

zobowiązań

międzynarodowych

dotyczących

zaopatrzenia rynku w ropę naftową i produkty naftowe, w tym:
a) dysponowanie zapasami, o których mowa w pkt 1,
b) warunki zaopatrzenia w ropę naftową i produkty naftowe,
c) zakres wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu, poborze i zuŜyciu
produktów naftowych.”;
3)

w art. 2:
a) uchyla się pkt 7,
b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9) nabycie wewnątrzwspólnotowe – przemieszczanie ropy naftowej lub
produktów
Wspólnoty

naftowych

z

Europejskiej

terytorium
na

innego

terytorium

państwa

członkowskiego

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
10) dostawa wewnątrzwspólnotowa – przemieszczenie ropy naftowej lub
produktów naftowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
_______________________________________________________________________

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.
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innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym;”,
c) pkt 12 – 15 otrzymują brzmienie:
„12) import – import ropy naftowej i produktów naftowych w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym;
13)

eksport – eksport ropy naftowej i produktów naftowych w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym;

14) przywóz – sprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naftowej
i produktów naftowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub
importu;
15) wywóz – wywóz ropy naftowej i produktów naftowych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub
eksportu;”,
d) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej – rok kalendarzowy,
w

którym

przedsiębiorca

rozpoczął

wykonywanie

działalności

gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw,
lub w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, po uzyskaniu
niezbędnych koncesji lub pozwoleń;”,
e)

uchyla się pkt 23 – 29;

4) po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

„Rozdział 1a
Zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, magazynowania, przesyłania oraz obrotu paliwami

Art. 2a. 1. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, magazynowania paliw, przesyłania paliw rurociągami oraz obrotu
paliwami jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dnia (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447, z późn. zm.7)) i wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
rynku naftowego, zwanego dalej „rejestrem działalności naftowej”.
2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalności naftowej, działalność gospodarcza
w zakresie:
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1) obrotu gazem płynnym (LPG), jeŜeli roczna wartość tego obrotu nie przekracza
równowartości 10.000 euro;
2) obrotu benzyną lotniczą, oznaczoną symbolem PKWiU 23. 20.11- 40 oraz objętą
kodem CN 2710 11 31, jeŜeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości
1.000.000 euro;
3) magazynowania paliw w obrocie detalicznym.

Art. 2b. 1. Rejestr działalności naftowej prowadzi Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”.
2. Wpisu do rejestru działalności naftowej dokonuje Prezes URE na podstawie
pisemnego wniosku podmiotu, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

państwa

członkowskiego

(EFTA) – strony umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) posiada tytuł prawny do obiektów, w których będzie wykonywana działalność
gospodarcza;
3) dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami spełniającymi
wymagania określone w szczególności w przepisach prawa budowlanego,
o ochronie środowiska, o ochronie przeciwpoŜarowej, umoŜliwiającymi prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej;
4) dysponuje

środkami

finansowymi

w

wielkości

gwarantującej

prawidłowe

wykonywanie działalności gospodarczej lub jest w stanie udokumentować
moŜliwość ich pozyskania;
5) zapewnia zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których
mowa w art. 168 ustawy z dnia…..- Prawo gazowe (Dz. U. z….., poz. …..);
6) nie został skazany prawomocnym wyrokiem

sądu za przestępstwa mające

związek z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej;
7) nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub w likwidacji.
2. Wniosek o wpis do rejestru działalności naftowej zawiera:
1) oznaczenie siedziby i adresu podmiotu;
2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu, o ile jest wymagany;
3) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej;
4) określenie miejsca lub miejsc wykonywanej działalności gospodarczej;

14

Projekt z dnia 9.10.2012

5) oświadczenie,

Wersja 0.11

Ŝe

w

chwili

składania

wniosku

podmiot

nie

zalega

z wpłatami na rzecz organów podatkowych oraz wpłatami składek na ubezpieczenia
społeczne.
3. Podmiot dołącza do wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
gospodarczej o następującej treści:
„Oświadczam, Ŝe:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie, o którym mowa w art. 2a ust.1, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej, zapasach ropy naftowej i produktów
naftowych oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn.
zm.).”.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać takŜe:
1) nazwę firmy podmiotu oraz oznaczenie jego siedziby i adresu;
2) oznaczenie miejsca i daty złoŜenia oświadczenia;
3) podpis podmiotu lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania, ze wskazaniem
imienia, nazwiska i pełnionej funkcji.
5. Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinna być
potwierdzona złoŜeniem oświadczenia o

niekaralności przez podmiot składający

wniosek o wpis do rejestru. Podmiot ten jest obowiązany do zawarcia we wniosku
oświadczenia następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złoŜenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 2c. 1. Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru działalności naftowej
w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do tego rejestru wraz
z oświadczeniami, o których mowa w art. 2b ust. 3 i 5.
2. W przypadku gdy Prezes URE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa
w ust.1, a od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej upłynęło
14

dni, podmiot moŜe rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej po

uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa URE. Nie dotyczy to przypadku
w którym Prezes URE wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru
działalności naftowej przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1.
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3. Do wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej stosuje się odpowiednio
art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.9)).
Art. 2d . 1. Rejestr działalności naftowej zawiera:
1) kolejny numer wpisu;
2) oznaczenie daty wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej;
3) dane, o których mowa w art. 2b ust. 2 pkt 1 – 4.
2.

Rejestr

działalności

naftowej

moŜe

być

prowadzony

w

systemie

informatycznym.
3. Rejestr działalności naftowej jest jawny.
Art. 2e. 1. Prezes URE w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu
w rejestrze działalności naftowej wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru
działalności naftowej, zwane dalej „zaświadczeniem”.
2. Zaświadczenie powinno zawierać:
1)

numer z rejestru;

2 oznaczenie daty wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej oraz
3)

dane, o których mowa w art. 2b ust. 2 pkt 1 – 4.
3. W przypadku gdy dane zawarte

w zaświadczeniu róŜnią się od danych

zawartych w rejestrze działalności naftowej przyjmuje się, Ŝe wiąŜący charakter mają
dane zawarte w tym rejestrze działalności naftowej.
Art. 2f. 1. JeŜeli nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 2b ust. 2 pkt 1 4, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złoŜyć pisemny wniosek do Prezesa
URE o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności naftowej.

________________________________________________________
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004
r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i
Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100
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Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać

numer z rejestru

działalności naftowej oraz numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy, jeŜeli jest
wymagany.
3. Prezes URE na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.1, dokonuje zmiany
wpisu w rejestrze działalności naftowej i wystawia aktualne zaświadczenie. Przepisy
art. 2e stosuje się odpowiednio.
Art. 2g. 1. Prezes URE dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
działalności naftowej w przypadku:
1) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub magazynowania paliw, lub
przesyłania paliw rurociągami lub obrotu paliwami;
2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie
składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeŜeli przed wygaśnięciem podmiot nie
uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach
odrębnych – w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;
3) stwierdzenia uchybienia przez przedsiębiorcę przepisom dotyczącym wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub magazynowania paliw, lub
przesyłania paliw rurociągami, lub obrotu paliwami;
4) stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 2b ust. 3 i 5.
2. Wykreślenie

przedsiębiorcy z rejestru działalności naftowej następuje

w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 2h. 1. Przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do rejestru działalności naftowej
wnoszą coroczne opłaty do budŜetu państwa, obciąŜające koszty ich działalności.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób
pobierania przez Prezesa URE opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem
wysokości przychodów osiąganych przez przedsiębiorców z działalności objętej
wymogiem wpisu do rejestru, a takŜe kosztów regulacji.”;
1) w art. 16:
a) w ust.2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wykreślenia wpisu z rejestru, o którym mowa w art. 2g ust. 2 w zakresie
17
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wytwarzania i obrotu paliwami,”,
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykreślenia wpisu z rejestru, o którym mowa w art. 2g ust. 2 w zakresie
wytwarzania i obrotu paliwami.”;
2) uchyla się art. 24-28, art. 30 oraz art. 49 - 62;
3) w art. 63:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

nie

dopełnia

obowiązku

tworzenia

i

utrzymywania

zapasów

obowiązkowych, o którym mowa w art. 5, w przewidzianym terminie i
wymaganej ilości;”,
- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) utrzymuje, w ramach zapasów obowiązkowych paliwa niespełniające
wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z zastrzeŜeniem art. 3 ust. 7;,
4) będąc osobą kierującą przedsiębiorstwem nie dopełnia obowiązku złoŜenia
wniosku o wpis do rejestru działalności naftowej i rejestru, o którym mowa
w art. 14 ust. 1;”,
- uchyla się pkt 6, 11, 16 i 19,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pienięŜna wynosi
równowartość iloczynu kwoty 4.500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej
lub gazu płynnego (LPG), wyraŜonej w tonach, lub niedoboru paliw,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, wyraŜonej w metrach sześciennych.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 5, kara pienięŜna wynosi
od

dwukrotnego

do dziesięciokrotnego przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale,
w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku.”,
d) uchyla się ust. 7, ust.11, ust. 14 i ust. 15a,
e) ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16. Wysokość kary pienięŜnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7, pkt 8
i 20, wylicza się na podstawie:
1) cen sprzedaŜy paliw, w zakresie których nastąpiło naruszenie
przepisów ustawy, stosowanych przez producenta lub handlowca w
18
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dniu stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, a w przypadku;
a) niemoŜności zastosowania tych cen, na podstawie przeciętnych cen
stosowanych, w danym miesiącu, przez producenta lub handlowca
posiadającego największy udział w krajowym rynku paliw,
b) średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na
londyńskiej Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu
stwierdzenia niedopełnienia obowiązków.
17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust.
1 pkt 1–3, 7 oraz 20, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa
w art. 29 ust. 7.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.10)) w art. 2 w ust. 1 wprowadza się
następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) biomasa - ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości
pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi
zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów
przemysłu, w tym z chowu i z hodowli ryb oraz

akwakultury, a takŜe

ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych
oraz ulegającą biodegradacji część osadów ściekowych;”;
2) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) inne paliwa odnawialne – paliwa, pochodzące z odnawialnych źródeł energii, o
których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z ……, poz. …), stosowane w silnikach;”.

Art. 14. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
225, poz. 1635, z późn. zm.11)) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące
zmiany:
1) w części I:
a) ust. 20 - 22 otrzymują brzmienie:
___________________________________________
10)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 238, poz. 15
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2

3

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia
(pozwolenia, koncesji)

98 zł

4
Wydanie
przyrzeczenia koncesji
przedsiębiorstwu
energetycznemu
wykonującemu
działalność
gospodarczą w
zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w
instalacji
odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy
elektrycznej
nieprzekraczającej 5
MW
PrzedłuŜenie terminu

21. PrzedłuŜenie terminu waŜności lub

44 zł

waŜności koncesji

zmiana warunków przyrzeczenia wydania

wydanej

zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

przedsiębiorstwu
energetycznemu

wykonującemu
działalność
gospodarczą w
zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w
instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej
mocy elektrycznej
nieprzekraczającej 5 MW

Wydanie duplikatu
24 zł

22. Wydanie duplikatu zezwolenia

koncesji lub duplikatu

(pozwolenia, koncesji) lub

przyrzeczenia

przyrzeczenia wydania zezwolenia

wydania koncesji

(pozwolenia, koncesji)

przedsiębiorstwu
energetycznemu
wykonującemu
działalność
gospodarczą w
zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w
instalacji
odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy
elektrycznej
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nieprzekraczającej 5
MW

b) w ust. 36 w kolumnie 4 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3)

dokonanie

wpisu

do

rejestru

działalności

regulowanej

wytwórcy

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w małej
instalacji,
4)

dokonanie

wpisu

do

rejestru

działalności

regulowanej

wytwórcy

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania:
a) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii
b) energii

elektrycznej,

ciepła

lub

chłodu

z

biogazu

rolniczego

w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niŜ mikroinstalacja”,
c) w ust. 37 w kolumnie 4 dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się
pkt 2 i 3 w brzmieniu:
„2) zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej wytwórcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
3) zmiany wpisu wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania:
a) biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii,
b) energii

elektrycznej,

ciepła

lub

chłodu

z

biogazu

rolniczego

w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niŜ mikroinstalacja”,
2) w części III:
a) w ust. 44 w kolumnie 4 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15)

koncesja

wydana

przedsiębiorstwu

działalność gospodarczą w zakresie

energetycznemu

wykonującemu

wytwarzania wytwarzaniem energii

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej
nieprzekraczającej 5 MW ”,
b) ust. 45 i 46 otrzymują brzmienie:
1

2

3

4

45. W przypadku wydania zezwolenia 100 % stawki określonej od koncesja wydana
(pozwolenia,
koncesji)
na
kilka zezwolenia (pozwolenia,
przedsiębiorstwu
rodzajów działalności w jednej decyzji - koncesji)
energetycznemu
za kaŜdy rodzaj działalności
wykonującemu
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działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w
instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej
mocy elektrycznej
nieprzekraczającej 5
MW
46. PrzedłuŜenie terminu waŜności lub
zmiana warunków wydanego
zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
jeŜeli:

1) dotyczy przedłuŜenia terminu
waŜności lub rozszerzenia zakresu
działalności

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj
działalności

PrzedłuŜenie terminu
waŜności lub zmiana
warunków koncesji
wydanej
przedsiębiorstwu
energetycznemu
wykonującemu
działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w
instalacji odnawialnego
źródła energii o łącznej
mocy elektrycznej
nieprzekraczającej 5
MW
50 % stawki określonej od
zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)
100 % stawki określonej od
zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)

z zastrzeŜeniem ust. 17-19

Art. 15. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych
sprzedaŜy mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.12))
wprowadza się następujące zmiany:
„1) w art. 2:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) sieć elektroenergetyczna - sieć w rozumieniu art. 2 pkt 45 ustawy z

_____________________________
11)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128,
poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz.
1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr
107, poz. 679 i Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 768, Nr 149,
poz. 887, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 207, poz. 1230, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367 i Nr
232, poz. 1378.
12)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 357, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 94,
poz. 551 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
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dnia…… - Prawo energetyczne (Dz. U. z …, poz….);
5) sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy
wymienionej w pkt 4;”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) operator

-

operator

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego

w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy wymienionej w pkt 4;”,
c) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10)

płatnik

opłaty

przejściowej

-

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy wymienionej
w pkt 4;
11) odbiorca końcowy - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy
wymienionej w pkt 4;”;
2) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Przedsiębiorstwo

energetyczne

wykonujące

działalność

gospodarczą

w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące
płatnikiem opłaty przejściowej, w zakresie:
1) świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej ustala w taryfie za usługę
dystrybucji energii elektrycznej stawki opłaty końcowej w wysokości równej
stawce opłaty przejściowej opublikowanym przez Prezesa URE stosownie
do art. 12 ust. 2, i przekazuje opłatę końcową do płatnika opłaty
przejściowej, do którego sieci jest przyłączony;
2) w jakim jest odbiorcą końcowym, uiszcza opłatę końcową na zasadach
określonych w ust. 3.”;
3) w art. 14 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
„1a.

Przedsiębiorstwo

energetyczne

wykonujące

działalność

gospodarczą

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty
przejściowej, przekazuje dane, o których mowa w ust.1, do płatnika opłaty
przejściowej lub przedsiębiorstwa nie będące płatnikiem opłaty przejściowej,
do którego sieci jest przyłączone.”;
4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1.

Płatnik opłaty przejściowej przekazuje operatorowi, w terminie określonym
w umowie zawartej z tym operatorem, środki z opłaty przejściowej, obliczone
w sposób, o którym mowa w art. 9 ust.2 pkt 1 lit. a i b, za okres rozliczeniowy
oraz środki otrzymane na podstawie art. 9 ust. 4.”;

5) w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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zmiany sytuacji na rynku energii elektrycznej, z uwzględnieniem cech
rynku energii, o których mowa w art. 199 ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 2 pkt 4.”;

6) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wytwórca

będący

stroną

umowy

rozwiązującej,

któremu

w

okresie

korygowania cofnięto koncesję na wykonywanie tej działalności:
1) nie otrzymuje środków na pokrycie kosztów osieroconych;
2) w przypadku otrzymywania środków, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest
obowiązany niezwłocznie zwrócić te środki na rachunek opłaty przejściowej,
pomniejszając je o wysokość środków zwróconych do Zarządcy Rozliczeń
S.A. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b.”;
7) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. W przypadku gdy w danym roku średnia cena jednej megawatogodziny energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa URE na
podstawie art. 174 ust. 2 pkt 23 lit. b ustawy wymienionej w art. 2 pkt 4, jest
wyŜsza niŜ koszty wytworzenia jednej megawatogodziny przez danego wytwórcę
wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy, nie wypłaca się kwot na pokrycie
kosztów, o których mowa w art. 44. W takim przypadku wytwórca, który otrzymał
zaliczki na podstawie art. 45, jest obowiązany do ich zwrotu w terminie
określonym w art. 34 ust. 1 pkt 1.”.
8) w art. 49 ust 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6
w brzmieniu:
„6) wykonywanie czynności określonych w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 4 oraz
w ustawie z dnia …. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U..z……, poz….).”;
9) w art. 56:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarządca Rozliczeń S.A. nie moŜe zostać rozwiązany uchwałą Walnego
Zgromadzenia przed:
1) spełnieniem w całości świadczeń na rzecz wytwórców w postaci przekazania
środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów,

o których

mowa w art. 44 lub
2) wygaśnięciem praw wytwórców do pokrycia kosztów osieroconych oraz
kosztów, o których mowa w art. 44, lub
3) wyznaczeniem innego operatora wykonującego

zadania

operatora

informacji pomiarowych określone w ustawie wymienionej w art. 2 pkt 4;
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wygaśnięciu praw i obowiązków sprzedawcy zobowiązanego, o którym
mowa w art. 40 ustawy z dnia …. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U z
….., poz….).”;

10) uchyla się ust.3.
Art. 16. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z póŜn. zm.13)) w art. 30 wprowadza się następujące
zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych
źródeł energii oraz energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego w,
na

podstawie

pochodzenia

dokumentu

energii,

potwierdzającego

w rozumieniu

umorzenie

przepisów ustawy

świadectwa
z

dnia…….

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U..z….., poz…..).;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zwalnia się od akcyzy, na podstawie dokumentu potwierdzającego
wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z …., poz. ……), energię
elektryczną:
1) z biogazu rolniczego wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii
o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW;
2) z biogazu rolniczego wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła
energii

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 40 kW do

200 kW;
3) z biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk
odpadów

wytworzoną

w

instalacji

odnawialnego

źródła

energii

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW;
4) z biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni
ścieków

wytworzoną

w

instalacji

odnawialnego

źródła

energii

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW;
5) wytworzoną w wykorzystującej hydroenergię instalacji odnawialnego
źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW;

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171,

poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.
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6) wytworzoną w wykorzystującej energię wiatru na lądzie instalacji
odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej
do 10 kW;
7) odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej
powyŜej 10 kW do 100 kW;
8) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego
instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie na
budynkach, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kW;
9) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego
instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie na
budynkach, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 kW
do 100 kW;
10) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego
instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie poza
budynkami, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kW;
11) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego
instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie poza
budynkami, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 kW
do 100 kW.
2b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2a, stosuje się w chwili wytworzenia energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 2a. Przepisów art. 24 ust. 1 i art. 91 ust. 1 nie
stosuje się.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3)

podmiot

wykonujący

zadania

z

zakresu

uŜyteczności

publicznej

-

przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia …... - Prawo
energetyczne (Dz. U. z..…..,poz…..) wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, przesyłania lub
lub

ciepła,

a

takŜe

dystrybucji energii elektrycznej,

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858, z późn. zm.11)), będące jednostką sektora finansów publicznych lub
nadzorowane przez taką jednostkę;”.
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Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 18. Umowa o przyłączenie do sieci, umowa sprzedaŜy, umowa
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii oraz umowa kompleksowa,
o których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w art. 88 stają się odpowiednio umową
o przyłączenie do sieci, umową sprzedaŜy, umową o świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej, lub umową przesyłania i dystrybucji ciepła oraz
umową kompleksową, o których mowa w art. 16 ust. 1 i w art. 26 ust.1 Prawa
energetycznego.

Art. 19. 1. Warunki przyłączenia wydane przed dniem wejścia w Ŝycie Prawa
energetycznego są waŜne przez okres 2 lat od dnia ich doręczenia.
2. Wnioski o określenie warunków przyłączenia złoŜone przed dniem wejścia
w Ŝycie Prawa energetycznego, których termin wydania upływa po dniu jego wejścia
w Ŝycie tej ustawy będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Prawa energetycznego.

Art. 20. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego
operator
z

systemu

przedsiębiorstwem

dystrybucyjnego
energetycznym

elektroenergetycznego

wykonującym

działalność

zawrze
gospodarczą

w zakresie obrotu energią elektryczną generalną umowę dystrybucji, o której mowa
w art. 30 ust. 1 Prawa energetycznego.
2. Strony generalnych umów dystrybucji zawartych przed dniem wejścia w Ŝycie
Prawa energetycznego są obowiązane do dnia 31 grudnia 2014 r. dostosować treść
tych umów do przepisów art. 30 ust. 2 Prawa energetycznego.

Art. 21. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustali, po raz pierwszy, algorytm, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 Prawa energetycznego.

Art. 22. Minister właściwy do spraw gospodarki przekaŜe, po raz pierwszy, do
Komisji Europejskiej powiadomienie, o którym mowa w art. 42 Prawa energetycznego,
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.
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Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, lub przesyłania
i dystrybucji ciepłem wydane przed dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego
stają się bezterminowe.

Art. 24. Promesa udzielenia koncesji, o której mowa art. 43 ust.1 ustawy
wymienionej w art. 88, staje się promesą udzielenia koncesji, o której mowa w art. 76
ust.1 Prawa energetycznego.
Art. 25. Operator systemu przesyłowego wystąpi z wnioskiem o wydanie
certyfikatu niezaleŜności, o którym mowa w art. 84 ust.1 Prawa energetycznego,
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.

Art. 26. Decyzja, o której mowa w art. 9h ust. 1 ustawy wymienionej w art. 88,
staje się decyzją, o której mowa w art. 84 ust. 5 Prawa energetycznego.

Art. 27. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcja ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ustawy wymienionej w
art. 88, stają się odpowiednio instrukcją ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz
instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 100 ust.1
Prawa energetycznego.

Art. 28. Zatwierdzone programy, o których mowa w art. 9d ust. 4b ustawy
wymienionej w art. 88, stają się programami, o których mowa w art. 87 ust. 1 Prawa
energetycznego.

Art. 29. Informacje, o których mowa w art. 106 ust.1 pkt 9 Prawa energetycznego
operator informacji pomiarowych przedstawi po raz pierwszy Prezesowi URE do dnia
30 czerwca 2015 r.

Art. 30. 1. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 138
ust.1 Prawa energetycznego, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych,
zachowują waŜność do czasu ich umorzenia na podstawie przepisów Prawa
energetycznego.

28

Projekt z dnia 9.10.2012

Wersja 0.11

2. Do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust.
8 ustawy wymienionej w art. 88, za okres przed dniem wejścia w Ŝycie Prawa
energetycznego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 31. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 137 – 140 Prawa energetycznego
stosuje się do dnia 31 marca 2021 r., z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji

wydanych dla energii elektrycznej

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których
mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 Prawa energetycznego, obowiązek, o którym mowa
w art. 137 – 140 Prawa energetycznego, stosuje się do dnia 31 marca 2031 r.

Art. 32. Minister właściwy do spraw gospodarki sporządzi, po raz pierwszy, raport,
o którym mowa w art. 152 Prawa energetycznego, w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.

Art. 33. Polityka energetyczna państwa, o której mowa w art. 13 ustawy
wymienionej w art. 88, staje się polityką energetyczna państwa, o której mowa w art.
155 ust.1 Prawa energetycznego.

Art. 34. Sprawozdania, o których mowa w art. 9d ust. 5, art. 9l ust. 10, art. 15b
ust. 3, 15c, art. 16 ust. 7, art. 24 ust. 1, art. 49 ust. 9, raport, o którym mowa w art. 9n
ust. 1, program, o którym mowa w art. 9d ust. 4, prognozy, o których mowa w art. 16
ust. 2a i 11, plany, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 2a, jednostkowa opłata zastępcza,
o której mowa w art. 9a ust. 8c, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust.
9, 9a i 12, deklaracja, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 253
stają się, z odpowiednio sprawozdaniami, o których mowa w art. 55 ust. 4, art. 88 ust.
8, art. 128 ust. 1, art. 135 ust. 1, 156 ust. 1, art. 162 ust. 2 i w art. 180 ust.1, raportem,
o którym mowa w art. 152 ust. 1, programem, o którym mowa w art. 87 ust. 1,
prognozami, o których mowa w art. 157 ust. 1, art. 159 ust. 3, planami, o których
mowa w art. 157 ust. 1, art. 159 ust. 1 oraz w art. 160 ust.1, jednostkową opłatą
zastępczą, o której mowa w art. 140 ust. 1, informacjami, o których mowa w art. 23
ust. 1, art. 99 ust. 1, 2 i 5, deklaracją, o której mowa w art. 151 ust. 1 Prawa
energetycznego.
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Art. 35. Prezes
energetycznego

URE, w terminie 60 dni od dnia wejścia w Ŝycie Prawa

zamieści w Biuletynie

Informacji Publicznej URE

wysokość

jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem „Ozg”, „Ozk”, „Ozm” i „Ozn”,
o której mowa w art. 146 ust.1 Prawa energetycznego, obowiązującej w 2014 r.

Art. 36. Operatorzy systemu elektroenergetycznego oraz operator informacji
pomiarowych są obowiązani zawrzeć do dnia 1 stycznia 2015 r. umowy
o przekazywaniu informacji pomiarowych, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez
Prezesa URE.

Art. 37. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje, po
raz pierwszy, plan rozwoju sieci przesyłowej, o którym mowa w art. 157 Prawa
energetycznego, w terminie 2 lat od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.
Art. 38. 1. Prezes

URE

oraz

wiceprezes

URE

powołany

na

podstawie

dotychczasowych przepisów pełni funkcje do czasu powołania Prezesa URE oraz
wiceprezesa URE w trybie określonym odpowiednio w art. 167 ust. 3 i art. 169 ust.1
Prawa energetycznego.
2. Prezes Rady Ministrów powoła po raz pierwszy Prezesa URE na zasadach
i w trybie określonym w Prawie energetycznym, w terminie 3 lat od dnia wejścia
w Ŝycie Prawa energetycznego.

Art. 39. 1. Z dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego Urząd Regulacji
Energetyki, o którym mowa w art. 171 Prawa energetycznego, wstępuje w prawa
i obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki utworzonego na podstawie ustawy
wymienionej w art. 88.
2. Z dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego mienie Urzędu Regulacji
Energetyki utworzonego na podstawie ustawy wymienionej w art. 88 staje się mieniem
URE, o którym mowa w art. 171 Prawa energetycznego.
3. Przejście praw i mienia Urzędu Regulacji Energetyki utworzonego na podstawie
przepisów ustawy wymienionej w art. 88 na Urząd Regulacji Energetyki, o którym
mowa w art. 171 Prawa energetycznego następuje nieodpłatnie oraz jest wolne od
podatków i opłat.
4. Z dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego pracownicy Urzędu Regulacji
Energetyki utworzonego na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 88 stają
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się pracownikami Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w art. 171 Prawa
energetycznego.
5. Oddziały
energetycznego

terenowe

wchodzące

przed

dniem

wejścia

w

Ŝycie

Prawa

w skład Urzędu Regulacji Energetyki, utworzonego na podstawie

przepisów ustawy wymienionej w art. 88 stają się oddziałami terenowymi Urzędu
Regulacji Energetyki w rozumieniu art. 171 ust.1 Prawa energetycznego .

Art. 40. W terminie 14 dni od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi, po raz pierwszy, średnią cenę
energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 167
ust. 2 pkt 25 Prawa energetycznego.

Art. 41. Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii funkcjonujący
przed dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego w strukturze Urzędu Regulacji
Energetyki staje się Punktem Informacyjnym w rozumieniu art. 177 ust.1 Prawa
energetycznego.

Art. 42. 1. Właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych są obowiązani
wyposaŜyć je w ciepłomierze, o których mowa w art. 198 ust. 2 Prawa
energetycznego, w okresie 3 lat od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.
2. W okresie 3 lat od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego, właściciel
węzła

cieplnego jest obowiązany zainstalować odpowiednie przyrządy pomiarowe

w celu dokonywania pomiarów, o których mowa w art. 198 ust. 3 Prawa
energetycznego.

Art. 43. Operator informacji pomiarowej ustali i przedstawi do zatwierdzenia
Prezesowi URE po raz pierwszy, w terminie do dnia 30 września 2014 r., taryfę
informacji pomiarowej na 2015 r.

Art. 44. 1. Taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE na podstawie przepisów
dotychczasowych obowiązują przez okres na jaki zostały zatwierdzone.
2. Zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania dokonane na
podstawie art. 49 ustawy wymienionej w art. 88 pozostają w mocy.
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Art. 45. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 3,
art. 9 ust. 7, art. 9a ust. 10, art. 10 ust. 6, art. 16a ust. 8, art. 22 ust. 2, art. 29, art. 34
ust. 3, art. 46 ust. 3, art. 46 ust. 5, art. 49a ust. 12, art. 52 ust. 5, art. 54 ust. 6 ustawy
wymienionej w art. 88 zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie art. 56 ust. 1, art. 61, art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 116 ust. 3, art. 117
ust.1, art. 142, art. 200 ust.1, art. 201 ust.1 oraz art. 222 ustawy wymienionej w art. 88,
nie dłuŜej jednak niŜ przez 24 miesiące od dnia wejścia w Ŝycie Prawa
energetycznego.

Art. 46. 1. Świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie przepisów ustawy
wymienionej w art. 88 zachowują waŜność przez okres na jaki zostały wydane.
2. Do świadectw, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Osoby posiadające świadectwa, o których mowa w ust. 1, nie później niŜ
w terminie 24 miesiące od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego są obowiązane
do przedłoŜenia organowi, o którym mowa w:
1) art. 209 ust. 2 pkt 1 uwierzytelnioną przez aktualnego pracodawcę

kopię

posiadanego świadectwa oraz dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru,
2) art. 209 ust. 2 pkt 2 i 3, uwierzytelnioną przez aktualnego pracodawcę kopię
posiadanego świadectwa
- w celu dokonania wpisu do rejestru.

Art. 47. Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 88 działają przez okres na jaki zostały powołane.

Art. 46. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przejmie od Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki prowadzone sprawy wraz z ich dokumentacją z zakresu określonego
w art. 54 ustawy wymienionej w art. 88.

Art. 47. Zobowiązania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikające
z wykonywania przepisów art. 54 ustawy wymienionej

w art. 88

stają się

zobowiązaniami Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w rozumieniu Prawa
energetycznego.
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Art. 48. 1. Maksymalny limit wydatków z budŜetu państwa przeznaczonych na
dodatki energetyczne wynosi:
1) w 2013 r. – 172 374 010 PLN;
2) w 2014 r. – 180 355 265 PLN;
3) w 2015 r. – 186 727 731 PLN;
4) w 2016 r. – 200 264 957 PLN;
5) w 2017 r. – 208 009 014 PLN;
6) w 2018 r. – 217 570 135 PLN;
7) w 2019 r. – 225 783 315 PLN;
8) w 2020 r. – 264 304 085 PLN;
9) w 2021 r. – 278 932 295 PLN;
10) w 2022 r. – 284 580 585 PLN.
2. Maksymalny limit wydatków z budŜetu państwa przeznaczonych na dodatki
gazowe wynosi:
1) w 2013 r. – 45 892 000 PLN;
2) w 2014 r. – 47 866 000 PLN;
3) w 2015 r. – 49 924 000 PLN;
4) w 2016 r. – 52 071 000 PLN;
5) w 2017 r. – 54 310 000 PLN;
6) w 2018 r. – 56 645 000 PLN;
7) w 2019 r. – 59 081 000 PLN;
8) w 2020 r. – 61 621 000 PLN;
9) w 2021 r. – 64 270 000 PLN;
10) w 2022 r. – 67 035 000 PLN.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o którym mowa w ust. 1i 2.
4. W przypadku gdy wykorzystanie środków w pierwszym półroczu roku
budŜetowego wyniesie więcej niŜ 60% środków, o których mowa w ust. 1 albo w ust.
2, wysokość wskaźnika procentowego ulega obniŜeniu w drugiej połowie tego roku
budŜetowego zgodnie z ust. 5
5. Poziom obniŜenia wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 4, oblicza
się jako połowę róŜnicy między faktycznym wykorzystaniem środków, wyraŜonym
w procentach, w pierwszym półroczu roku budŜetowego, a wielkością 60%.
6. W roku budŜetowym następującym po roku, w którym limit wydatków, o którym
mowa w ust. 1albo w ust. 2, został przekroczony, kwotę dotacji obniŜa się o róŜnicę
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między kwotą faktycznie wydatkową, a przewidzianą na dany rok zgodnie z ust. 1 albo
z ust. 2.

Art. 49. Umowa o przyłączenie do sieci, o której mowa w art. 7 ustawy
wymienionej w art. 88, umowa sprzedaŜy, umowa o świadczenie usług przesyłania
lub

dystrybucji,

umowa

o

świadczenie

usług

magazynowania

lub

umowa

o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego, o których mowa w art. 5 ustawy
wymienionej w art. 88 stają się odpowiednio umową o przyłączenie do sieci, umową
sprzedaŜy, umową o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, umową
o świadczenie usług magazynowania, umową o świadczenie usług skraplania gazu
ziemnego lub umową o świadczenie usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego,
o których mowa w art. 11 i art. 25 ust.1 Prawa gazowego.

Art. 50. Wnioski o określenie warunków przyłączenia złoŜone przed dniem wejścia
w Ŝycie Prawa gazowego, których termin wydania upływa po dniu wejścia w Ŝycie tej
ustawy, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Prawa gazowego.

Art. 51. 1. Koncesje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów stają się
bezterminowe, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Sprzedawcy, o których mowa w art. 2 pkt 42 Prawo gazowe, zwani dalej
„sprzedawcami”, są zobowiązani do wystąpienia do Prezesa URE, w terminie 30 dni
od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego, z wnioskiem o wydanie koncesji na
sprzedaŜ gazu ziemnego.
3. Sprzedawcy do czasu udzielenia nowej koncesji wykonują

działalność

gospodarczą na dotychczasowych zasadach.

Art. 52. Promesa udzielenia koncesji, o której mowa art. 43 ustawy wymienionej
w art. 88, staje się promesą udzielenia koncesji, o której mowa w art. 48 Prawa
gazowego.

Art. 53. Decyzja, o której mowa w art. 9h ust. 1 ustawy wymienionej w art. 88,
staje się decyzją, o której mowa w art. 53 ust. 2 Prawa gazowego.
Art. 54. Operator systemu przesyłowego wystąpi z wnioskiem o wydanie
certyfikatu niezaleŜności, o którym mowa w art. 62 Prawa gazowego, w terminie 3
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miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego.

Art. 55. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcja ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ustawy wymienionej w art.
88, stają się odpowiednio instrukcją ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz
instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 79 Prawa
gazowego.

Art. 56. Zatwierdzone programy, o których mowa w art. 9d ust. 4b ustawy
wymienionej w art. 88, stają się programami, o których mowa w art. 71 Prawa
gazowego.

Art. 57. Minister właściwy do spraw gospodarki opracuje, po raz pierwszy, plan,
o którym mowa w art. 87 Prawa gazowego, oraz plan, o którym mowa w art. 88 ust. 1
Prawa gazowego, do dnia 3 grudnia 2013 r.

Art. 58. Operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowania,
operator systemu skraplania gazu ziemnego oraz operator systemu regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego po raz pierwszy przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi
URE plan, o którym mowa w art. 125 Prawa gazowego, do dnia 31 marca 2014 r.
Art. 59. Operator systemu przesyłowego przedłoŜy Prezesowi URE, po raz
pierwszy, plan, o którym mowa w art. 127 Prawa gazowego, do dnia 31 marca 2015 r.
Art. 60. Sprzedawca oraz podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w ilości
większej niŜ 100 mln m3 rocznie sporządzą, po raz pierwszy, prognozę, o której mowa
w art. 122 Prawa gazowego, do dnia 30 listopada 2013 r.

Art. 61. W terminie 14 dni od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi, po raz pierwszy, średnią cenę gazu
ziemnego dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 142 pkt 36
Prawa gazowego.

Art. 62. Obowiązek, o którym mowa w art. 67 ust. 4 Prawa gazowego,
operatorzy, o których mowa w art. 67 ust. 1 Prawa gazowego, są obowiązani wypełnić
w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego.
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Art. 63. W przypadku umów sprzedaŜy gazu ziemnego zawartych przed dniem
wejścia w Ŝycie Prawa gazowego, przewidujących obowiązek zapłaty za określoną
ilość gazu ziemnego, odbiorcy będący stronami tych umów mają prawo wskazać,
niezaleŜnie od ilości faktycznie pobranego gazu ziemnego, Ŝe miejsce odbioru gazu
ziemnego znajduje się w punkcie wirtualnym.

Art. 64. Sprzedawca obowiązany do sprzedaŜy gazu ziemnego na podstawie
art. 36 Prawa gazowego, sprzedaje gaz ziemny w ilości nie mniejszej niŜ:
1) 30% całkowitej ilości gazu ziemnego, o której mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy –
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego;
2) 50% całkowitej ilości gazu ziemnego, o której mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy –
przez 6 miesięcy, od dnia upływu okresu, o którym mowa w pkt. 1,
3) 70% całkowitej ilości gazu ziemnego, o której mowa w art. 36 ust. 1 tej ustawy – od
dnia upływu okresu, o którym mowa w pkt. 2.

Art. 66. Operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego,
operator systemu magazynowania, operator systemu skraplania gazu ziemnego,
operator systemu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, przedsiębiorstwo
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wydobywania gazu ziemnego,
sprzedawca oraz podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego opracowuje, po raz
pierwszy, procedurę postępowania, o której mowa w art. 90 Prawa gazowego,
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego.

Art. 67. 1. Sprzedawcy obowiązani do stosowania środków, o których mowa
w art. 89 Prawa gazowego, są obowiązani wykorzystywać oraz corocznie zwiększać
wykorzystanie środków, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2.
2. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1, stosują i corocznie zwiększają
wykorzystanie środków do poziomu umoŜliwiającego zmniejszenie poboru gazu
ziemnego przez odbiorców, w przypadku ogłoszenia stanu alarmowego o co najmniej:
1) 10% łącznej sprzedaŜy tego przedsiębiorstwa - od dnia wejścia w Ŝycie ustawy do
dnia 30 września 2014 r.;
2) 20% łącznej sprzedaŜy tego przedsiębiorstwa - od dnia 1 października 2014 r. do
dnia 30 września 2015 r.;
3) 30% łącznej sprzedaŜy tego przedsiębiorstwa - od dnia 1 października 2015 r.
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Art. 68. Sprzedawcy dokonujący sprzedaŜy gazu ziemnego odbiorcom
chronionym, w terminie 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego, przekaŜą
Prezesowi URE informuje o dokonywanej sprzedaŜy.

Art. 69. Plany wprowadzania ograniczeń, sporządzone przez operatorów
systemów przesyłowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych zgodnie z art. 58
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, obowiązują do końca roku
gazowego 2012/2013.

Art.

70.

1.

Taryfy

zatwierdzone

przez

Prezesa

URE

na

podstawie

dotychczasowych przepisów, obowiązują przez okres na jaki zostały zatwierdzone.
2. Zwolnienia z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania udzielone na
podstawie art. 49 ustawy wymienionej w art. 88 pozostają w mocy.

Art. 71. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 46
ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 88 oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym, zachowują moc do czasu wydania przepisów
wykonawczych na podstawie art. 46 ust. 1, art. 84 ust. 2 i art. 162 ust. 1 Prawa
gazowego, o ile nie są sprzeczne z jego przepisami, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres
12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie Prawa gazowego.

Art. 72. 1. Świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu
rolniczego, o których mowa odpowiednio w art. 61 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach moŜe zostać wydane dla energii elektrycznej lub biogazu
rolniczego wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii oddanych do
uŜytkowania przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
2. Współczynnik korekcyjny dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego
wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1,
wynosi jeden.
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3. Świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego
przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, licząc od dnia oddania do uŜytkowania
instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 1, w której została
wytworzona energia elektryczna lub biogaz rolniczy.
4. Do energii elektrycznej lub biogazu rolniczego wytworzonego w instalacjach
odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 84 ust. 1 – 9
ustawy o odnawialnych źródłach stosuje się odpowiednio.

Art. 73. 1. Świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach, moŜe zostać wydane dla energii elektrycznej wytworzonej
w instalacjach spalania wielopaliwowego oddanych do uŜytku przed dniem wejścia
w Ŝycie tej ustawy.
.2. Współczynnik korekcyjny dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach
spalania wielopaliwowego, o których mowa w ust. 1, wynosi jeden.
3. Świadectwo pochodzenia przysługuje przez okres kolejnych 5 lat, licząc od
dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, dla której wydano świadectwo
pochodzenia przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Art. 74. W latach 2013 i 2014 cena zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego
energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach ,
wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii:
1) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy - wynosi 0,70 zł za 1 kWh;
2) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 40 kW do 200 kW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej

biogaz rolniczy –

wynosi 0,65 zł za 1 kWh;
3) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z surowców pochodzących
ze składowisk odpadów – wynosi 0,55 zł za 1 kWh;
4) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z surowców pochodzących
z oczyszczalni ścieków – wynosi 0,45 zł za 1 kWh;
5) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię – wynosi 0,70 zł za 1 kWh;
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6) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie – wynosi 0,95 zł za
1 kWh;
7) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 kW do 100 kW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie
– wynosi 0,65 zł za 1 kWh;
8) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kW, montowanych wyłącznie
na budynkach, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię
promieniowania słonecznego – wynosi 1,30 zł za 1 kWh;
9) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 kW do 100 kW,
montowanych wyłącznie na budynkach, wykorzystujących do wytwarzania
energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego – wynosi 1,15 zł za
kWh;
10) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kW, montowanych wyłącznie
poza budynkami, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię
promieniowania słonecznego – wynosi 1,15 zł za 1 kWh;
11) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 kW do 100 kW,
montowanych wyłącznie poza budynkami, wykorzystujących do wytwarzania
energii elektrycznej energięa promieniowania słonecznego – wynosi 1,10 zł za
1 kWh.

Art. 75. W latach 2013 – 2017 współczynniki korekcyjne dla wytworzonej
energii

elektrycznej

lub

wytworzonego

biogazu

rolniczego

w

instalacjach

odnawialnego źródła energii:
1) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 200 kW do 500 kW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy lub
wprowadzających biogaz rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej
produkcji biogazu rolniczego do 2 mln m³/rok, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,50,
b) w 2014 r. – 1,50,
c) w 2015 r. – 1,47,
d) w 2016 r. – 1,44,
e) w 2017 r. – 1,41;
2) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 500 kW do 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy lub
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wprowadzających biogaz rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej
produkcji biogazu rolniczego powyŜej 2 mln m³/rok do 4 mln m³/rok, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,45,
b) w 2014 r. – 1,45,
c) w 2015 r. – 1,42,
d) w 2016 r. – 1,39,
e) w 2017 r. – 1,36;
3) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 1 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej

biogaz rolniczy lub wprowadzających biogaz

rolniczy do sieci dystrybucyjnej gazowej o łącznej produkcji biogazu rolniczego
powyŜej 4 mln m³/rok, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,40,
b) w 2014 r. – 1,40,
c) w 2015 r. – 1,37,
d) w 2016 r. – 1,34,
e) w 2017 r. – 1,32;
4) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 200 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze
składowisk odpadów, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,10,
b) w 2014 r. – 1,10,
c) w 2015 r. – 1,06,
d) w 2016 r. – 1,02,
e) w 2017 r. – 1,00;
5) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 200 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biogaz pozyskany z surowców pochodzących z
oczyszczalni ścieków, wnoszą:
a) w 2013 r. – 0,75,
b) w 2014 r. – 0,75,
c) w 2015 r. – 0,72,
d) w 2016 r. – 0,70,
e) w 2017 r. – 0,67;
6) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub
w układach hybrydowych, wynoszą
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w 2017 r. – 1,22;
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7) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub
w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,70,
b) w 2014 r. – 1,70,
c) w 2015 r. – 1,67,
d) w 2016 r. – 1,63,
e) w 2017 r. – 1,60;
8) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 MW do 50 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej

biomasę spalaną w

układach dedykowanych lub w układach hybrydowych, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,05,
b) w 2014 r. – 1,05,
c) w 2015 r. – 1,03,
d) w 2016 r. – 1,01,
e) w 2017 r. – 0,99;
9) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 10 MW do 50 MW,
wykorzystujących

do

wytwarzania

energii

elektrycznej

biomasę

spalaną

w układach dedykowanych lub w układach hybrydowych w wysokosprawnej
kogeneracji (CHP), wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,40,
b) w 2014 r. – 1,40,
c) w 2015 r. – 1,37,
d) w 2016 r. – 1,34,
e) w 2017 r. – 1,32;
10) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 50 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub
w układach hybrydowych, wynoszą:
a) w 2013 r. – 0,95,
b) w 2014 r. – 0,95,
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c) w 2015 r. – 0,93,
d) w 2016 r. – 0,91,
e) w 2017 r. – 0,89;
11) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 50 MW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w układach dedykowanych lub
w układach hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji (CHP), wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,15,
b) w 2014 r. – 1,15,
c) w 2015 r. – 1,13,
d) w 2016 r. – 1,10,
e) w 2017 r. – 1,08;
12) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę do spalania
wielopaliwowego, wynoszą:
a) w 2013 r. – 0,30,
b) w 2014 r. – 0,30,
c) w 2015 r. – 0,25,
d) w 2016 r. – 0,20,
e) w 2017 r. – 0,15;
13) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,15,
b) w 2014 r. – 1,15,
c) w 2015 r. – 1,13,
d) w 2016 r. – 1,10,
e) w 2017 r. – 1,08;
14) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 100 kW do 1 MW,
montowanych wyłącznie na budynkach, wykorzystujących do wytwarzania energii
elektrycznej energię promieniowania słonecznego, wynoszą:
a) w 2013 r. – 2,85,
b) w 2014 r. – 2,85,
c) w 2015 r. – 2,70,
d) w 2016 r. – 2,55,
e) w 2017 r. – 2,40;
15) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 100 kW do 1 MW,
montowanych wyłącznie poza budynkami, wykorzystujących do wytwarzania
energii elektrycznej energię promieniowania słonecznego, wynoszą:
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a) w 2013 r. – 2,75,
b) w 2014 r. – 2,75,
c) w 2015 r. – 2,60,
d) w 2016 r. – 2,45,
e) w 2017 r. – 2,32;
16) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 1 MW do 10 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej

energię promieniowania

słonecznego, wynoszą:
a) w 2013 r. – 2,45,
b) w 2014 r. – 2,45,
c) w 2015 r. – 2,32,
d) w 2016 r. – 2,20,
e) w 2017 r. – 2,07;
17)

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 100 kW do 500 kW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie,
wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,20,
b) w 2014 r. – 1,20,
c) w 2015 r. – 1,18,
d) w 2016 r. – 1,15,
e) w 2017 r. – 1,13;

18) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 500 kW, wykorzystujących do
wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie, wynoszą:
a) w 2013 r. – 0,90,
b) w 2014 r. – 0,90,
c) w 2015 r. – 0,88,
d) w 2016 r. – 0,86,
e) w 2017 r. – 0,83;
19)

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na morzu,
wynoszą:

a) w 2013 r. – 1,80,
b) w 2014 r. – 1,80,
c) w 2015 r. – 1,80,
d) w 2016 r. – 1,80,
e) w 2017 r. – 1,80;
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20) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 75 kW do 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,60,
b) w 2014 r. – 1,60,
c) w 2015 r. – 1,58,
d) w 2016 r. – 1,55,
e) w 2017 r. – 1,53;
21)

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 1 MW do 5 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,70,
b) w 2014 r. – 1,70,
c) w 2015 r. – 1,67,
d) w 2016 r. – 1,65,
e) w 2017 r. – 1,62;

22) o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 5 MW do 20 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą:
a) w 2013 r. – 2,00,
b) w 2014 r. – 2,00,
c) w 2015 r. – 1,97,
d) w 2016 r. – 1,94,
e) w 2017 r. – 1,91;
23)

o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyŜej 20 MW, wykorzystujących
do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, wynoszą
a) w 2013 r. – 2,30,
b) w 2014 r. – 2,30,
c) w 2015 r. – 2,25,
d) w 2016 r. – 2,20,
e) w 2017 r. – 2,15;

24) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej
wynoszą:
a) w 2013 r. – 1,20,
b) w 2014 r. – 1,20,
c) w 2015 r. – 1,20,
d) w 2016 r. – 1,20,
e) w 2017 r. – 1,20.
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Art. 76. 1. Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł udzielone przed dniem wejścia
w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach, dla której Prawo energetyczne przewiduje
obowiązek uzyskania koncesji, zachowują waŜność do dnia upływu terminu, na który
zostały udzielone.
2. Do spraw o udzielenie koncesji, o których mowa w ust. 1, wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach
stosuje się przepisy Prawa energetycznego.

Art. 77.

1. Koncesje

udzielone

przed

dniem

wejścia

w

Ŝycie

Prawa

energetycznego na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, dla której przepisy:
1) Prawa energetycznego nie przewidują obowiązku uzyskania koncesji,
2) ustawy o odnawialnych źródłach nie przewidują wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 7 tej ustawy
- tracą waŜność z dniem wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego.
2. Postępowania w sprawach o udzielenie koncesji, o których mowa w ust. 1,
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w Ŝycie Prawa energetycznego, umarza
się.

Art. 78. 1. Wytwórców, którzy w dniu wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych
źródłach energii posiadają waŜne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, dla której
ustawa ta przewiduje wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.
7, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zakresem
koncesji.
2. Do dnia doręczenia wytwórcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru
działalności regulowanej zachowują moc koncesje na wykonywanie działalności
gospodarczej wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. 88.
3. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej moŜe wezwać wytwórcę do
uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia doręczenia
wezwania.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący
rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o wykreśleniu wytwórcy z rejestru
działalności regulowanej.
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5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza dokonanie wpisu
do rejestru przez wydanie zaświadczenia, nie później w terminie 60 dni od dnia
wejścia w Ŝycie o odnawialnych źródłach.

Art. 79. Wnioski o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla której
przepisy:
1) Prawa energetycznego nie przewidują obowiązku uzyskania koncesji,
2) ustawy o odnawialnych źródłach energii przewidują wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 7 tej ustawy
- z dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach energii stają się wnioskami
o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Art. 80. 1. Z dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach energii
rejestr działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9p ust. 1 ustawy wymienionej w
art. 88 staje się rejestrem działalności regulowanej, o którym mowa w art. 23 ustawy o
odnawialnych źródłach energii.
2. Podmioty wpisane przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych
źródłach energii do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9p ust. 1
ustawy wymienionej w art. 88, z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z biogazu
rolniczego w mikroinstalacji, dla których ustawa o odnawialnych źródłach energii nie
przewiduje obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej,

uznaje się za

wpisane do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 23 ustawy o
odnawialnych źródłach.
Art. 80. 1. Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w
art. 9p ust. 1

ustawy wymienionej w art. 88, z dniem wejścia w Ŝycie ustawy o

odnawialnych źródłach, stają się wnioskami o wpis do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 23 ustawy o odnawialnych źródłach energii, z
zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Postępowania w sprawach o wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym
mowa w art. 9p ust. 1

ustawy wymienionej w art. 88, podmiotów wykonujących

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub
chłodu z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, dla których ustawa o odnawialnych
46

Projekt z dnia 9.10.2012

Wersja 0.11

źródłach nie przewiduje obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej,
o którym mowa w art. 23 tej ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia
w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach umarza się.

Art. 81. 1.Świadectwa pochodzenia i świadectwa pochodzenia biogazu wydane
przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach zachowują waŜność.
2. Do wykonania i rozliczenia obowiązku, o których mowa w art. 9a ust.1,
ustawy wymienionej w art. 88, za okres przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy
o odnawialnych źródłach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 82. Do spraw o wydanie świadectwa pochodzenia i świadectwa
pochodzenia biogazu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 83. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy o odnawialnych
źródłach, minister właściwy do spraw gospodarki przekaŜe, po raz pierwszy, Komisji
Europejskiej do dnia 31 grudnia 2013 r.

Art. 84. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o odnawialnych
źródłach, minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłosi, po raz pierwszy,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 60 dni
od dnia wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach.

Art. 85. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 33ust. 2 ustawy o odnawialnych
źródłach, minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 60 dni od dnia
wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródłach.

Art. 86. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a
ust. 9 i art. 9a ust. 11 ustawy wymienionej w art. 88, w brzmieniu dotychczasowym,
zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie art. 76 i art. 78 ustawy o odnawialnych źródłach, nie dłuŜej
jednak niŜ przez okres 24 miesiące od dnia wejścia w Ŝycie ustawy o odnawialnych
źródłach.
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Art. 87.1. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
posiadają waŜne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania paliw, magazynowania paliw, przesyłania paliw rurociągami oraz obrotu
paliwami, dla której ustawa ta przewiduje wpis do rejestru działalności naftowej, o
którym mowa w art. 2a ust.1 tej ustawy i, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności
naftowej zgodnie z zakresem koncesji.
2. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do
rejestru działalności naftowej zachowują moc koncesje na wykonywanie działalności
gospodarczej wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. 88.
3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki moŜe wezwać przedsiębiorcę do
uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia doręczenia
wezwania.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru
działalności naftowej.
5. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdza dokonanie wpisu do rejestru
działalności naftowej przez wydanie zaświadczenia, nie później w terminie 60 dni od
dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.

Art. 88. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 635, z późn. zm.14)).

Art. 89. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

14)

___________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz.
789 i Nr 205, poz. 1208 i Nr 233, poz. 1381.
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