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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 20 maja 2016 r.  

o efektywności energetycznej 

 

(druk nr 184) 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. − PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, 

o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych 

lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać co najmniej: 

1)   umowa sprzedaży - postanowienia określające: miejsce dostarczenia paliw gazowych 

lub energii do odbiorcy i ilość tych paliw lub energii w podziale na okresy umowne, 

moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową 

stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy 

taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za 

niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej 

rozwiązania; 

2)   umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii - 

postanowienia określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość 

przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne, miejsca 

dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy 

jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw 

gazowych lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach 

oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób 

prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz 

wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

3)   umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych - postanowienia 

określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość paliw gazowych, 

miejsce, okres i sposób ich przechowywania, stawkę opłat lub grupę taryfową 
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stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy 

taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

4)   umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego - postanowienia określające: 

moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość skraplanego gazu ziemnego 

lub regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego, stawkę opłat określoną w taryfie, 

warunki wprowadzania zmian tej stawki, sposób prowadzenia rozliczeń, 

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres 

obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. 

2a. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest 

użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, 

powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest: 

1)   odbiorca - oznaczenie: 

a)  wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży 

energii elektrycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy; wybrany sprzedawca 

musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest 

przyłączony, 

b)  podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie 

przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej 

z tym sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania 

dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej - oznaczenie przez to przedsiębiorstwo podmiotu 

odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawartą umowę o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu 

dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, oraz zasady 

zmiany tego podmiotu; 

3)   sprzedawca: 

a)  oznaczenie przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie 

handlowe, który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci 

przyłączeni są odbiorcy, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży 

energii elektrycznej, oraz zasady zmiany tego podmiotu, 

b)  sposób przekazywania danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej 

przez odbiorców, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. 

2b. Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób: 

1)   określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio 

według: 
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a)  grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji 

umowy sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów 

rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego 

dalej "grafikiem handlowym", oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej 

lub 

b)  standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej; 

2)   zgłaszania grafików handlowych. 

3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na podstawie umowy 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji tych paliw lub energii, zwanej dalej "umową kompleksową"; umowa 

kompleksowa dotycząca dostarczania paliw gazowych może zawierać także 

postanowienia umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, a w przypadku 

ciepła, jeżeli jest ono kupowane od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna 

także określać warunki stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych 

przedsiębiorstwach. 

4. Umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży paliw 

gazowych lub energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, 

zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z 

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją paliw 

gazowych lub energii lub magazynowaniem tych paliw. 

4a. Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające 

maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw. 

4b. Umowa sprzedaży oraz umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw 

gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony 

umowy i zawierać także informacje o: 

1)  prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów; 

2)  możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji 

lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej; 

3)  miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi 

taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo 

elektroenergetycznego. 

5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w 

zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w 

zatwierdzonych taryfach, powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli w 

zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej umowy 

należy przesłać pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy. 

6. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe 

lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu 

rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. 
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6a. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych 

lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 

przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko, co najmniej w zakresie 

emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów. 

6b. W przypadku energii elektrycznej kupowanej na giełdzie towarowej lub importowanej z 

systemu elektroenergetycznego państw niebędących członkami Unii Europejskiej, 

informacje o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do 

wytworzenia energii elektrycznej mogą być sporządzone na podstawie zbiorczych danych 

dotyczących udziału poszczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w których 

energia ta została wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym. 

[6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości zużytej przez tego 

odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej 

odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) i 

charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.] 

<6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości energii 

elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w 

którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej 

grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 

poz. ...) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.> 

6d. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej informuje odbiorcę tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i 

rozstrzygania sporów. 

6e. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia 

jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument 

sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji 

Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami 

konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi 

zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów 

energii elektrycznej i paliw gazowych. 

6f. Kopię zbioru praw konsumenta energii, o którym mowa w ust. 6e, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny zawierać także postanowienia 

określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę możliwości wywiązywania 

się z obowiązku zapłaty za dostarczone paliwa gazowe lub energię lub usługi związane z 

ich dostarczaniem. 
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8. Sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany przechowywać dane o umowach 

zawartych z operatorem systemu przesyłowego oraz dane o derywatach 

elektroenergetycznych i umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z 

przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia tych umów. 

9. Sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany przechowywać dane o umowach zawartych z 

operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem 

systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu 

ziemnego oraz dane o derywatach gazowych i umowach sprzedaży paliw gazowych 

zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu paliwami gazowymi, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia 

tych umów. 

10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9, zawierają w szczególności informacje dotyczące: 

1)  podmiotu, z którym zawarto umowę; 

2)  okresu, na jaki umowa została zawarta; 

3)  ilości sprzedanych paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)  zasad rozliczeń; 

5)  terminu realizacji umowy; 

6)  nierozliczonych umów, derywatów elektroenergetycznych i derywatów gazowych. 

11. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej przekazuje niezwłocznie dane, o 

których mowa w ust. 8 i 9, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, na ich wniosek, w związku z zadaniami 

wykonywanymi przez te organy. 

12. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może 

udostępnić informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, z wyjątkiem danych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do informacji o instrumentach finansowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

 

Art. 7b. 

1. [Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do 

sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła oraz w którym 

przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu 

wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne 

warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w 

skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w instalacji odnawialnego źródła 

energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, 

ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i 

energii przez:] <Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie 

jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła 
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oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do 

ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na 

którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie 

systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie 

wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez:> 

1)   wyposażenie obiektu w indywidualną instalację odnawialnego źródła ciepła, źródło 

ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych albo 

2)   przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 

- chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do 

tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnej instalacji odnawialnego źródła 

ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną aniżeli z innego 

indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do 

tego obiektu. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli ceny ciepła stosowane 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające 

ciepło do sieci, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej 

ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła 

zużywającego tego samego rodzaju paliwo. 

[3. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa się na 

podstawie audytu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

efektywności energetycznej.] 

<3. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa się na 

podstawie audytu, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o efektywności energetycznej.> 

<4. Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się 

system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu 

wykorzystuje się co najmniej w: 

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub 

2) 50% ciepło odpadowe, lub 

3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub 

4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3.> 

 

Art. 9a. 

1. [Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy 

dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 16, są obowiązani:]  <Odbiorca przemysłowy, 

przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym w ust. 11, są 

obowiązani:> 
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1)   uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, wydane dla 

energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 15, obliczoną w sposób 

określony w ust. 10. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wykonują: 

1)   odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędących odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w 

pkt 1; 

3)   odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, będący 

członkiem giełdy w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w 

odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej 

lub na rynku organizowanym przez ten podmiot; 

4)   odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, będący 

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 

3, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę 

prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

5)   towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do 

transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy 

przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany. 

(ust. 3-10 pominięto) 

11. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

1)   dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, na poziomie: 

a)  3,9% w 2014 r., 

b)  4,9% w 2015 r., 
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c)  6,0% w 2016 r., 

d)  7,0% w 2017 r., 

e)  8,0% w 2018 r.; 

2)   dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, na poziomie: 

a)  1,1% w 2014 r., 

b)  1,3% w 2015 r., 

c)  1,5% w 2016 r., 

d)  1,8% w 2017 r., 

e)  2,3% w 2018 r.; 

3)   dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, na poziomie 23,2% w 

każdym roku, począwszy od 2014 r. do 2018 r. 

(ust. 12. -15 pominięto) 

16.  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o 

którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, 

o których mowa w art. 9l ust. 8, w tym: 

1)   sposób obliczania: 

a)  średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię 

elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, 

b)  ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

c)  ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, 

d)  oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 

rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego, 

2)   sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, 

3)   referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla 

energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej 

uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji, 

4)   wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w 

jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na 

potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8, 

5)   wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a, w tym wymagania 

dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby 

wydawania świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9l, 

6)   maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej 

ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1: 
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a)  kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z 

kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

b)  poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, zobowiązania wynikające z umów 

międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości 

wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji. 

 

[Art. 9n. 

1. Minister właściwy do spraw energii, co cztery lata, sporządza raport oceniający postęp 

osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej 

kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej i przedkłada go Komisji 

Europejskiej w terminie przez nią wyznaczonym. 

2. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", raport, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie do dnia 21 lutego danego roku, w którym występuje obowiązek sporządzenia 

raportu. 

3. Minister właściwy do spraw energii informuje Komisję Europejską o podjętych działaniach 

ułatwiających dostęp do systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwom energetycznym 

zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w 

jednostkach kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW.] 

 

<Art. 9y. 

1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej 

kogeneracji, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem 

poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w 

wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji, zwany dalej „wnioskiem o wydanie gwarancji 

pochodzenia”. 

3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka 

kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii 

elektrycznej objętej wnioskiem. 

4. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju, mocy zainstalowanej elektrycznej i cieplnej 

jednostki kogeneracji, w której została wytworzona energia; 
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3) dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej 

w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji; 

4) określenie: 

a) okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy 

kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna 

została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i 

zakończenia wytwarzania tej energii, 

b) rodzaju i średniej wartości opałowej paliw, z których została wytworzona 

energia elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw 

ustalone na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, 

c) na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, 

z podziałem na sposoby jego wykorzystania, oraz ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji, 

d)  ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, 

kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w 

wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości 

dla wytwarzania rozdzielonego; 

5) wskazanie, czy jednostka kogeneracji określona we wniosku korzystała 

z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej 

w tej jednostce; 

6) oznaczenie daty oddania jednostki kogeneracji do eksploatacji. 

5. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających 

wydanie gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu 

zaświadczeń. 

6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1 i 2. 

7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 

o wydanie gwarancji pochodzenia, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej 

w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci. 

8. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 

wysokosprawnej kogeneracji oraz ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w celu 

wydawania gwarancji pochodzenia przyjmuje się sposób obliczania oraz wymagania 

dotyczące pomiarów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 16. 
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Art. 9z. 

1. W przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia nie zawiera danych, o 

których mowa w art. 9y ust. 4, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10, wraz 

z wnioskiem o wydanie odpowiedniej ilości gwarancji pochodzenia w stosunku do 

rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 

przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej 

w tym sprawozdaniu. 

3. Gwarancję pochodzenia oznacza się indywidualnym numerem. Zawiera ona dane, o 

których mowa w art. 9y ust. 4, datę jej wydania oraz oznaczenie państwa, w którym 

została wydana. 

4. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością 

do 1 MWh. 

5. Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się 

bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 9zb ust. 1. 

 

Art. 9za. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje 

gwarancję pochodzenia wydaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia uznania gwarancji pochodzenia, 

o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej 

autentyczności lub wiarygodności. 

3. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając 

przyczynę odmowy. 

4. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez 12 miesięcy od dnia 

jej wydania. 

Art. 9zb. 

1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

– organizujący obrót świadectwami efektywności energetycznej, o których mowa 

w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia w sposób 

zapewniający identyfikację: 

1) przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, któremu wydano gwarancję 

pochodzenia; 

2) podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 

3) przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii 

elektrycznej. 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych oraz 

uznanych gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje przedsiębiorstwu energetycznemu 

zajmującemu się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

wpisanemu do rejestru gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający, że 

określona w tym dokumencie ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub 

do sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia informuje 

pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot, o którym mowa w ust. 

1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od 

dnia jej przekazania. 

6. Informację, o której mowa w ust. 5, wpisuje się do rejestru gwarancji pochodzenia. 

7. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiany 

dokonane w tym rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty 

prowadzenia tego rejestru.> 

 

<Art. 10a. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub 

ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, 

przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki 

wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci 

chłodniczej sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej 

modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na 

celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych 

rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, 

zwaną dalej „analizą kosztów i korzyści”. 

2. Przez znaczną modernizację, o której mowa w ust. 1, rozumie się modernizację 

jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW lub sieci 

ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, której koszt przekracza 50% kosztu 
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inwestycyjnego nowej porównywalnej jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, 

lub sieci chłodniczej. 

3. Analizę kosztów i korzyści sporządza się z uwzględnieniem: 

1) zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej; 

2) rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; 

3) planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub 

sieci chłodniczej w ciągu roku; 

4) lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub chłodniczej; 

5) zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód. 

4. Analiza kosztów i korzyści opiera się na opisie planowanej budowy, przebudowy lub 

znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej 

oraz zawiera analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która 

odzwierciedla rzeczywiste przepływy pieniężne z nakładów inwestycyjnych 

poniesionych na budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki 

wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz planowane koszty 

i przychody z ich eksploatacji. 

5. Analizę kosztów i korzyści sporządza się na okres cyklu życia planowanej jednostki 

wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej. 

 

Art. 10b. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne oraz inni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 10a 

ust. 1, planujący: 

1) budowę jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej przekraczającej 20 MW 

− sporządzają analizę kosztów i korzyści wybudowania nowej jednostki 

kogeneracji w miejsce pracującej jednostki wytwórczej; 

2) przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej 

cieplnej przekraczającej 20 MW − sporządzają analizę kosztów i korzyści 

przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki wytwórczej na jednostkę 

kogeneracji; 

3) budowę lub przebudowę, lub znaczną modernizację elektrowni lub 

elektrociepłowni przemysłowej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 

2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. 

zm.), o mocy nominalnej cieplnej przekraczającej 20 MW lub wytwarzającej 

ciepło odpadowe z instalacji przemysłowej, sporządzają analizę kosztów i korzyści 

wykorzystania tego ciepła, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, oraz 

przyłączenia wybudowanej, lub przebudowanej lub poddanej znacznej 

modernizacji elektrowni lub elektrociepłowni przemysłowej do sieci ciepłowniczej 

lub chłodniczej; 

4) budowę sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej lub przyłączenie do tej sieci 

jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej przekraczającej 20 MW, lub 
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przebudowę, lub znaczną modernizację tej jednostki wytwórczej − sporządzają 

analizę kosztów i korzyści wykorzystania ciepła odpadowego. 

2. Budowa urządzeń, instalacji lub sieci służących wychwytywaniu dwutlenku węgla w 

celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu 

demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 

3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze nie stanowi 

przebudowy jednostki wytwórczej, elektrowni lub elektrociepłowni przemysłowej ani 

budowy sieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2−4. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do: 

1) jednostek wytwórczych w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię 

elektryczną oraz rezerw zdolności wytwórczych pracujących w okresie nie 

dłuższym niż 1500 godzin w roku, jako średnia z pięciu kolejnych lat; 

2) obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. 

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących; 

3) urządzeń, instalacji i sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

podziemnego składowiska dwutlenku węgla w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

4. Jeżeli jest planowana budowa lub przebudowa, lub znaczna modernizacja jednostki 

wytwórczej energii elektrycznej lub elektrowni przemysłowej, analiza kosztów i 

korzyści zawiera porównanie tej jednostki lub elektrowni z jednostką wytwórczą, lub 

elektrociepłownią przemysłową wytwarzającą taką samą ilość energii elektrycznej 

w procesie wytwarzania ciepła odpadowego w instalacji przemysłowej lub 

w wysokosprawnej kogeneracji, albo zaopatrującą użytkowników systemu 

w wytworzone ciepło lub chłód za pomocą sieci ciepłowniczych lub chłodniczych. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przedsiębiorstwa energetyczne 

oraz przedsiębiorcy, o których mowa w art. 10a ust. 1, sporządzają analizę kosztów i 

korzyści we współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się 

przesyłaniem i dystrybucją ciepła lub chłodu. 

6. Przez moc nominalną cieplną, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 10a ust. 1, rozumie 

się ilość energii wprowadzonej w paliwie do źródła spalania paliw w jednostce czasu 

przy jego nominalnym obciążeniu. 

Art. 10c. 

1. Minister właściwy do spraw energii sporządza ocenę potencjału wytwarzania energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie 

systemów ciepłowniczych lub chłodniczych i o jej sporządzeniu powiadamia Komisję 

Europejską. 

2. W celu sporządzenia oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

energii przeprowadza analizę wprowadzenia określonych wariantów wytwarzania 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie 

systemów ciepłowniczych i chłodniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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w tym możliwości techniczne oraz opłacalność ekonomiczną wprowadzenia tych 

wariantów. 

3. Minister właściwy do spraw energii co pięć lat lub na żądanie Komisji Europejskiej 

aktualizuje ocenę, o której mowa w ust. 1, i o tej aktualizacji powiadamia Komisję 

Europejską.> 

 

Art. 16a. 

1. W przypadku możliwości wystąpienia długookresowego zagrożenia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej, po stwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw energii 

na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3, że istniejące i będące w 

trakcie budowy moce wytwórcze energii elektrycznej oraz przedsięwzięcia racjonalizujące 

jej zużycie nie zapewniają długookresowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg na 

budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię. 

2. W ogłoszeniu o przetargu określa się przedmiot przetargu, jego zakres, warunki 

uczestnictwa, rodzaje instrumentów ekonomiczno-finansowych określone w odrębnych 

przepisach, umożliwiających budowę nowych mocy wytwórczych lub realizację 

przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną na warunkach 

preferencyjnych, oraz miejsce i termin udostępnienia dokumentacji przetargowej. 

3. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy art. 9i ust. 4-9. 

3a. W przetargu mogą uczestniczyć także podmioty niebędące przedsiębiorstwami 

energetycznymi. 

4. Przed skierowaniem ogłoszenia o przetargu do Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgadnia z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych i z innymi właściwymi organami administracji państwowej rodzaje 

instrumentów, o których mowa w ust. 2. 

5. Określając w dokumentacji przetargowej kryteria oceny ofert oraz dokonując wyboru 

oferty na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację 

przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki kieruje się: 

1)   polityką energetyczną państwa; 

2)   bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego; 

3)   wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa 

publicznego; 

4)   efektywnością energetyczną i ekonomiczną przedsięwzięcia; 

5)   lokalizacją budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej; 

6)   rodzajem paliw przeznaczonych do wykorzystania w nowych mocach wytwórczych 

energii elektrycznej[.] <,> 

<7) wynikami oceny, o której mowa w art. 10c ust. 1, oraz analizą kosztów 

i korzyści.> 
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6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej warunki przetargu w 

terminie umożliwiającym ich opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

co najmniej na 6 miesięcy przed dniem zamknięcia składania ofert o przystąpieniu do 

przetargu. 

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zawiera z uczestnikiem przetargu, którego oferta 

została wybrana, umowę, w której określa się w szczególności obowiązki uczestnika, 

rodzaje instrumentów, o których mowa w ust. 2, oraz zasady rozliczania wsparcia 

finansowego wynikającego z tych instrumentów. 

8. 
(228)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania co do zawartości dokumentacji przetargowej na budowę nowych mocy 

wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających 

zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz warunki i tryb organizowania i 

przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej, kierując się 

potrzebą zapewnienia przejrzystych warunków i kryteriów przetargu oraz równoprawnego 

traktowania jego uczestników. 

 

Art. 18. 

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe należy: 

1)   planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze gminy; 

2)   planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a)  miejsc publicznych, 

b)  dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

c)  dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774), 

przebiegających w granicach terenu zabudowy, 

d)  części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901), wymagających odrębnego 

oświetlenia: 

–  przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 

–  stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej; 

3)   finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a)  ulic, 

b)  placów, 

c)  dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

d)  dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu 

zabudowy, 
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e)  części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia: 

–  przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 

–  stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej; 

4)   planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i 

promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy[.] <,> 

<5) ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub 

chłodniczych na obszarze gminy.> 

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 

1)   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 

planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

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.) 

3. -3a. -4. (uchylone). 

 

Art. 19. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń". 

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 

co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 

1)   ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

2)   przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

3)  możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 

w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

[3a)  możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;] 

<3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 

w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej;> 

4)   zakres współpracy z innymi gminami. 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym 

terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym 

w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia 

i uwagi do projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie 

wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 

 

Art. 20. 

1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, 

o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub 

jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej 

gminy założeń i winien być z nim zgodny. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1)   propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym; 

1a)  propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 

kogeneracji; 

[1b)  propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;] 

<1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 

w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej;> 

2)   harmonogram realizacji zadań; 

3)   przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania[.] <,> 

<4) ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub 

chłodniczych na obszarze gminy.> 

3. (uchylony). 

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy z 

przedsiębiorstwami energetycznymi. 

6. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla 

zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać 
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w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą 

być zgodne. 

 

Art. 45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; 

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 

1)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 

regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a)  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2)   pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

3)   ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. 

zm,). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty 

pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty 

wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

<1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem 

energią elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym 
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uwzględnia się koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.> 

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 

sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. 

zm.). 

 

Art. 45a. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen 

i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, 

wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i 

bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, 

zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa w ust. 2, za 

niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w 

taryfie lub w umowie. 
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4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o 

których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby 

zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę - właściciela lub 

zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane 

jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych. 

6. W przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on 

odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. 

[7. W przypadku gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego 

do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla 

dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków 

wyposażają je w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu 

ciepła na poszczególne budynki.] 

<7. Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do 

rozliczeń kosztów zakupu ciepła jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków 

wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali, właściciele lub 

zarządcy tych budynków lub lokali są obowiązani wyposażyć: 

1) budynki te i grupy lokali w ciepłomierze; 

2) lokale, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne, w ciepłomierze lub 

wodomierze ciepłej wody użytkowej.> 

8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej: 

1)   ogrzewania, stosując metody wykorzystujące: 

[a)  dla lokali mieszkalnych i użytkowych: 

-  wskazania ciepłomierzy, 

-  wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w 

rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, 

-  powierzchnię lub kubaturę tych lokali,] 

<a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych: 

− wskazania ciepłomierzy, 

− wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, 

niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów 

metrologicznych, 

− powierzchnię lub kubaturę tych lokali,> 

b)  dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o 

których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w 

proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali; 

2)   przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w 

budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące: 
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a)  wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach, 

b)  liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu. 

[9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania 

całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym 

budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia 

ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym 

zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych 

przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o 

których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej.] 

<9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody 

rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i 

użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda: 

1) zapewniała: 

a) energooszczędne zachowania, 

b) zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie 

temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, lub 

c) ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na 

ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej; 

2) w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała: 

a) ilość ciepła dostarczanego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania 

między lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji 

temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe 

i ekonomicznie uzasadnione, 

b) współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające 

z położenia lokalu w bryle budynku.> 

10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której 

mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na 

ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej 

centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej "regulaminem rozliczeń"; 

regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w 

terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania. 

11. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził metodę, 

o której mowa w ust. 9, wykorzystującą ciepłomierze i urządzenia wymienione w ust. 8 

pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udostępnia swoje 

pomieszczenia w celu zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz 

umożliwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów 

zużytego ciepła w tym budynku. 

<11a. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku 

ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie 

kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów 

metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona 
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ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub 

wskazań, właściciel lub zarządca budynku może: 

1) dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo 

2) obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami 

ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów 

ogrzewania: 

a) m
3
 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego 

albo 

b) m
2
 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu 

użytkowanego.> 

12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w ust. 9, 

wykorzystującej wskazania urządzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie, 

regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za 

ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub 

kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania. 

<13. W przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m
3
 ogrzewanej kubatury 

budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m
3
 przygotowanej ciepłej wody, właściciel 

lub zarządca budynku wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu 

określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów 

ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy 

cieplnej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U z 2014 r. 

poz. 197 z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   giełdzie towarowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji 

giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w 

szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach 

towarami giełdowymi; 

1a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94); 

2)   towarach giełdowych - rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na danej giełdzie 

towarowej lub do obrotu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a)  oznaczone co do gatunku rzeczy, 
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b)  różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 

1238), 

c)  limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 

d)  prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

oraz ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o 

których mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. poz. 478); 

e)  niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, 

określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości 

produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d i f, 

[f)  prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.);] 

<f) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o 

których mowa w przepisach dotyczących efektywności energetycznej;> 

3)   transakcji giełdowej - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych 

zawartą na giełdzie towarowej, w tym umowę zawartą w celu realizacji obrotu 

transgranicznego w ramach łączenia rynków, przez: 

a)  członków giełdy, 

b)  zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi 

działalność maklerską, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, w zakresie obrotu 

towarami giełdowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

c)  inne podmioty uprawnione do uczestniczenia w obrocie transgranicznym w ramach 

łączenia rynków; 

(pkt 4 -23 pominięto) 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672) 

 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
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wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)   wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

- Prawo wodne; 

4)   wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a i 

28-30 tej ustawy; 

[4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 

oraz z 2016 r. poz. 266), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 

art. 35 tej ustawy;] 

<4a) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. ...);> 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365); 

5)   (uchylony); 

6)  (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

7a)  kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)  środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
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odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015 r. poz. 1688) w wykonaniu 

obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

11)  wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 

wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

  11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  (uchylony); 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1048); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688); 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   (uchylony); 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164) 

 

Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 
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a)  z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b)  z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

c)  w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

1a)  przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być 

wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę; 

2)   przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było 

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy 

konkursowej; 

3)   ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów udzielenia zamówienia; 

4)   w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co 

najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione; 

5)   w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i 

nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych 

do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a)  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b)  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego; 

6)   w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień 

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli 

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 

ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego; 
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7)   w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących 

nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność 

nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby 

niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 

przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

8)   możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych 

warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem 

egzekucyjnym albo upadłościowym; 

[9)  zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu 

świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw 

pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach 

towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego;] 

<9)  zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 197, z późn. zm.), w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje 

zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, 

świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności 

energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;> 

10)  zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o 

służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

11)  zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 

przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na 

dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia 

Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania 

trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 
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1)   pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a)  dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 

kanalizacyjnej, 

b)  dostawy gazu z sieci gazowej, 

c)  dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d)  (uchylona) 

e)  usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw 

gazowych; 

2)   pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 

3)   pkt 8 i 9. 

4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c 

oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 

5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art. 139 w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9. 

6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 w przypadku udzielania 

zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b 

lub c. 

 

Art. 138a. 

[1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie 

stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, 

paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii oraz zakupu świadectw 

pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z 

kogeneracji w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).] 

<1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie 

stosują ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, 

paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakupu 

świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw 

pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) lub w 

celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) lub w celu 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz….).> 
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2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosują 

ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody. 

3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której mowa w 

art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być świadczone 

także przez innych przewoźników na tym samym obszarze i tych samych warunkach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353) 

 

Art. 74. 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1)   w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia; 

2)   w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3)   poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 

przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem 

ust. 1a i 1b; 

3a)  mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; 

4)  w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 

składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - 

mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

5)   dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny 

dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie 

dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi 

publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji 
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w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami 

szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o 

której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, 

oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji 

towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

5a)  (uchylony); 

6)   wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 

zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: 

numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c; 

7)   w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 

realizacji[.] <;> 

<8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.).> 

1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kopię załącznika 

graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 

1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wypis 

z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym postanowienie stało się ostateczne. 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 6. 
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2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w trzech, a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy 

dyrektor urzędu morskiego - w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ (Dz. U. poz. 2359) 

 

[Art. 2. 

Do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 

23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, za okres do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy 

tej ustawy.] 

 


