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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 23 marca 2011 r.

Druk nr 1141 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ŚRODOWISKA
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r.
ustawie o efektywności energetycznej

Marszałek Senatu dnia 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Środowiska
(-) Michał Wojtczak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o efektywności energetycznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca
2011 r. ustawy o efektywności energetycznej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 10 w ust. 2 skreśla się pkt 5;

2)

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
"Art. 10a. 1. Jednostka sektora publicznego jest obowiązana do zaoszczędzenia w ciągu
danego roku kalendarzowego energii finalnej w ilości nie mniejszej niż
1% średniego rocznego zużycia tej energii, przy czym uśrednienie obejmuje
trzy kolejne lata poprzedzające dany rok kalendarzowy.
2. Jednostka

sektora

publicznego

może

zaliczyć

nadwyżki

energii

zaoszczędzone w ciągu danego roku kalendarzowego, na poczet wykonania
w latach następnych obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3. Jednostka sektora publicznego

sporządza, co najmniej raz, audyt

energetyczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), o powierzchni użytkowej
powyżej 500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą.
4. Jeżeli z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej wynika,
że jednostka sektora publicznego nie ma możliwości technicznych

-2i ekonomicznych zaoszczędzenia energii w ilości, o której mowa w ust. 1,
jednostka ta realizuje cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
w ilości mniejszej niż określona w ust. 1. Cel uważa się za osiągnięty, gdy
jednostka ta zrealizowała go w stopniu nie mniejszym niż wynika
to z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej.";

3)

w art. 15 w ust. 5 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 7,";

4)

w art. 17 w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz "toe" zastępuje się wyrazami "ton oleju
ekwiwalentnego";

5)

w art. 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3";

6)

w art. 21 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2";

7)

w art. 21 w ust. 2 wyraz "toe" zastępuje się wyrazami "ton oleju ekwiwalentnego";

8)

w art. 28 w pkt 2 wyrazy "umyślnie popełnione przestępstwo" zastępuje się wyrazami
"przestępstwo umyślne".
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