BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 4 marca 2011 r.
o efektywności energetycznej
(druk nr 1141)
USTAWA 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)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową;
3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego
charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze
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zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio
w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym
kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani
urządzenia budowlanego;
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego;
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki;
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy;
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
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zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
16) (uchylony);
17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości,
określonej w rozdziale 8;
18) (uchylony);
19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn.
zm.);
20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu;
21) (uchylony)[.]<;>
<22) odnawialnym źródle energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło
energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn zm.);
23) cieple użytkowym w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w
kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne.>
Art. 33.
1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku
zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę
może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów,
mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na
budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3
pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
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pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania
projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest
ono wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na
terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1,
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej,
o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku
publicznego;
5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z
dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)[.]<;>
<6) w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z
indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii,
źródłem ciepła użytkowego 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
niż 50 kW i zlokalizowanych 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 odnawialnych
źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji
przemysłowych, a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci
ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o
której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju
paliwo:
a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
b) audyt, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca z 2011 r. o
efektywności energetycznej (Dz. U. Nr …, poz. …), wskazujący, że
dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą
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które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.>
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla
użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady
chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce,
rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę
organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje
niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.
Art. 34.
1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w
art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i
wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej
zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję
obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz
proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące
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mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
[a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia
obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,]
<a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,>
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z
drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu
obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość
problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.
4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania
odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie
dłużej niż rok.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych.
Art. 35.
1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w
szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 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;
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techniczno-budowlanymi;
[3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.
12 ust. 7;]
<3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o
którym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust.
2 pkt 6;>
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art.
20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu
- lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
2. (uchylony).
3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada
postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin
ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie
zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ
nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt
zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do
którego orzeczono nakaz rozbiórki.
6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w
terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego
stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje
zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią
dochód budżetu państwa.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla
przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo
ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w
ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn
niezależnych od organu.
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-8USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, 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
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:
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-9a) 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:
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
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- 10 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.
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 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.
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 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.
Nr ..., poz. ...) i charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie
urządzeń.>
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.
Art. 7.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z
podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego
traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i
dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki
przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o
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podając przyczyny odmowy.
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:
termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia
własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,
zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji
układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udostępnienia
przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego
w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany
termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub
energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc
przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy
ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do
korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia
mają być dostarczane.
3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków
przyłączenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", w przedsiębiorstwie
energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.
3b. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu,
o których mowa w ust. 3, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań
określonych w art. 7a.
4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania technicznych
warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odrębnych przepisach i koncesji.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i
rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o
przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.
1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20.
6. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do
podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo
energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami
konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie.
7. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę
parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielkość
przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci.
8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:
1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień
oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie
wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na
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- 12 podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację
przyłączenia;
2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci
ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu
o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej
średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do
przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art.
16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy
przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub
rodzaju tego odcinka;
3) za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub
energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów
poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii
o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek
kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których
przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych
nakładów.
8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do
sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej
określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b.
8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za
przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3.000.000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki
przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością
wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie
warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8d. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a,
dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona
wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność
lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest
objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się
ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z
wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie
większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej
nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub
dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.
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- 13 8f. Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzględnia się odpowiednio w
nakładach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3.
8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1
kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki;
2) 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki.
8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku,
określając w szczególności datę złożenia wniosku.
8i. Warunki przyłączenia są ważne, z zastrzeżeniem ust. 8c zdanie drugie, dwa lata od dnia
ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe
zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej.
8j. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne:
1) odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie z powodu
braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, jest obowiązane
niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę;
2) wyda warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowiązane
do wypłaty odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w
wydaniu tych warunków;
3) wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między
przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i
spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić
pobraną zaliczkę wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej
zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.
8k. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje się w wysokości równej
rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień
poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków
przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny.
8l. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:
1) podmiotów (ich siedziby lub miejsca zamieszkania) ubiegających się o przyłączenie
do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, dat wydania warunków przyłączenia,
zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii
elektrycznej,
2) wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich
grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a
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- 14 także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia
publikacji tych danych
- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji
prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz w
miesiącu i zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie
do publicznego wglądu.
9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu
braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci
przedsiębiorstwo energetyczne może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z
podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci;
przepisów ust. 8 nie stosuje się.
10. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o
przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do
sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek
opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii.
[11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat za
przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8.]
<11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki
opłat za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8,
a w przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera się opłaty za
przyłączenie do sieci.>
12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o
którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w
zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub
miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie
o świadczenie usługi przyłączenia do sieci.
13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane powiadomić
przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z
wyprzedzeniem
umożliwiającym
przyłączanemu
podmiotowi
przygotowanie
nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac.
14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego,
oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw
paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.
Art. 7a.
1. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o
przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego
albo sieci ciepłowniczej oraz współpracujących z tą siecią urządzeń lub instalacji
służących do wytwarzania lub odbioru ciepła, zwanych dalej "systemem
ciepłowniczym";
2) zabezpieczenie systemu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu
ciepłowniczego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą
przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 15 3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w
przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw
gazowych lub energii;
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów
jakościowych paliw gazowych i energii;
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych
przepisach;
6) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobrane paliwa lub energię.
2. Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać także wymagania
określone w odrębnych przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny
zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania paliw gazowych lub
energii i rodzaju stosowanego paliwa.
3. Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze
decyzji.
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3,
uwzględnia:
1) wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej lub sieci
elektroenergetycznej;
2) odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii
elektrycznej istniejącą siecią gazową lub siecią elektroenergetyczną podmiotowi
występującemu o uzyskanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego
skargi na tę odmowę.
<Art. 7b.
1.
Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, 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
odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe
z instalacji przemysłowych, ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie
wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez:
1) wyposażenie obiektu w indywidualne odnawialne źródło 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 indywidualnego
odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność
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- 16 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 1, 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. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o
efektywności energetycznej.>
Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemu gazowego, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników
systemu gazowego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci
przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw
gazowych i skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz korzystania z systemu gazowego i połączeń międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z
użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw
gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi
przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz
postępowania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
9) sposób załatwiania reklamacji.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę:
bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie
użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony
środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych
przepisach.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
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- 17 2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców
końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej,
prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu
elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz
prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym
z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu
sieciowego, zarządzania przepływami i dysponowania mocą jednostek wytwórczych
oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
9) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami
energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze
paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę
w poprzednim roku;
11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne
informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę
w poprzednim roku na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i
radioaktywnych odpadów;
12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi
odbiorców;
13) sposób załatwiania reklamacji;
14) zakres i sposób udostępniania użytkownikom sieci i operatorom innych systemów
elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o:
a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do
uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego
systemu
elektroenergetycznego
oraz
pracy
krajowego
systemu
elektroenergetycznego, w tym w szczególności dotyczących realizacji obrotu
transgranicznego, zarządzania siecią i bilansowania systemu, planowanych
wyłączeniach jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz
jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych przyłączonych do
koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach mocy tych jednostek
wytwórczych,
b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa
w lit. a[.]<;>
<15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawcę o ilości zużytej
przez tego odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób
informowania o miejscu, w którym są dostępne informacje o przykładowym
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środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy, o której
mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych efektywnych
energetycznie urządzeń.>
(53)
5.
Zakres, warunki i sposób bilansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dla źródeł
wykorzystujących energię wiatru, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, określa się odmiennie niż dla pozostałych źródeł energii, uwzględniając:
1) udział energii elektrycznej wytworzonej w źródłach wykorzystujących energię wiatru
w ilości energii elektrycznej wytworzonej w kraju;
2) czas, w jakim należy dokonać zgłoszenia umów sprzedaży energii elektrycznej do
realizacji operatorom systemu elektroenergetycznego w stosunku do okresu, którego
one dotyczą.
53)

Przepis miał zastosowanie do dnia 31 grudnia 2010 r., stosownie do art. 23 ustawy z dnia 4
marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.05.62.552), która weszła w życie z dniem 3 maja 2005 r.

6. (54) Koszty wynikające ze stosowania dla źródeł wykorzystujących energię wiatru
odmiennego bilansowania, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się w kosztach
stanowiących podstawę do kalkulacji stawek opłat przesyłowych w taryfie operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego.
54)

Art. 9 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r.
(Dz.U.10.21.104) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2010 r., z tym że niniejszy
przepis miał zastosowanie do dnia 31 grudnia 2010 r., stosownie do art. 23 ustawy z dnia 4
marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.05.62.552), która weszła w życie z dniem 3 maja 2005 r.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tych systemów, równoprawne traktowanie odbiorców
ciepła, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci urządzeń wytwórczych i instalacji odbiorców;
3) sposób prowadzenia obrotu ciepłem;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji ciepła, prowadzenia ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci;
5) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami
energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
6) parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
7) sposób załatwiania reklamacji.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki, w odniesieniu do paliw gazowych i energii
elektrycznej, powiadamia Komisję Europejską co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca
danego roku, o wszelkich zmianach w działaniach mających na celu realizację
obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska oraz o
wpływie tych zmian na konkurencję krajową i międzynarodową.
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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 miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy[.]<;>
<4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia
energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze
gminy.>
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
takiego planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium 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.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w
rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
3a. (uchylony).
4. (uchylony).
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
odnawialnych źródłach 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 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej;>
4) zakres współpracy z innymi gminami.
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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 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej;>
2) harmonogram realizacji zadań;
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich
finansowania.
3. (uchylony).
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.
5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina 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
w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą
być zgodne.
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- 21 USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2010 r.
Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228)
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. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);
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,
b) różne rodzaje energii,
c) limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń,
d) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art.
9e ust. 1 i art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
e) niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku
rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji,
emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d[;]<,>
<f) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>
3) transakcji giełdowej - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych,
zawartą na giełdzie w czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów
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;
4) giełdowej izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i
środków technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń
transakcji giełdowych;
5) członku giełdy - rozumie się przez to podmiot, który zawarł ze spółką prowadzącą
giełdę umowę o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy jest dopuszczony do
zawierania transakcji giełdowych;
6) działalności maklerskiej - rozumie się przez to działalność w zakresie obrotu
towarami giełdowymi, realizowaną na giełdzie towarowej;
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8) towarowym domu maklerskim - rozumie się przez to spółkę akcyjną albo spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prowadzącą działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi;
9) domu maklerskim - rozumie się przez to:
a) domy maklerskie,
b) banki prowadzące działalność maklerską,
c) zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagraniczne osoby prawne, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi;
10) tajemnicy zawodowej - rozumie się przez to informację uzyskaną przez osobę
wymienioną w art. 53 ust. 1 w związku z czynnościami służbowymi, zatrudnieniem,
stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze,
dotyczącą giełdowego obrotu towarami giełdowymi lub czynności wynikających z
uczestnictwa w tym obrocie, albo działalności podmiotów podlegających nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "Komisją", jeżeli nieuprawnione
ujawnienie takiej informacji mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes
publiczny lub prawnie chroniony interes osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki
organizacyjnej, której ta informacja dotyczy, a w szczególności informację
zawierającą:
a) dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji,
b) treść umowy i przedmiot czynności lub transakcji,
c) dane o sytuacji majątkowej osób, o których mowa w lit. a, w tym oznaczenie
rachunku lub rejestru towarów giełdowych lub rachunku pieniężnego oraz stany
tych rachunków;
11) podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu
art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439);
12) (uchylony);
13) instytucjach rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdy towarowe,
giełdowe izby rozrachunkowe, towarowe domy maklerskie oraz maklerów giełd
towarowych;
14) radzie nadzorczej giełdy - rozumie się przez to radę nadzorczą spółki prowadzącej
giełdę towarową;
15) (uchylony);
16) gwarantowaniu - rozumie się przez to nieodwołalne zobowiązanie do wykonania
każdego zobowiązania wynikającego z transakcji towarami giełdowymi.
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- 23 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
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
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;
2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów 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 2006 r. Nr 89, poz.
625, 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 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr …, poz. …), oraz
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 34 tej ustawy;>
5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);
6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);
7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
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50 ust. 1 tej ustawy;
8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej;
9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;
11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
11a) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 79b i 79c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach;
11b) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
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. Nr 124,
poz. 859);
13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 64
ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy.
Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212.
2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz
w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;
2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska.
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
likwidacji zakładów górniczych.
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- 25 4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów
wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury
śródlądowych dróg wodnych.
[5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów,
przeznacza się na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub
przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu tych źródeł lub na
wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.]
<5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w
tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
budowy lub przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł.>
6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane:
1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane;
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych;
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych;
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.
7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem
biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję
ich wykorzystania.
8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym
prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących
monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem;
2) finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
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- 26 9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie działań w zakresie:
a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
c) zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
d) przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
e) unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na
finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie
selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z opon;
3) finansowanie:
a) zbierania i regeneracji odpadów poużytkowych z olejów smarowych oraz na
edukację ekologiczną w tym zakresie,
b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego
zbierania odpadów poużytkowych z olejów smarowych;
4) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
5) dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:
a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z
eksploatacji;
6a) dofinansowanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z
eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z
późn. zm.);
7) dofinansowanie działań w zakresie:
a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu,
b) edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania,
c) rozwoju nowych technologii recyklingu,
d) zbierania,
e) unieszkodliwiania
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) dofinansowanie działań w zakresie:
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- 27 a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów,
c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b.
10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o
których mowa w ust. 1-9, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9 mogą być zmniejszane za zgodą ministra
właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9 z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.

USTAWA 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 2008 r. Nr 58, poz. 357 oraz z 2009 r. Nr 98,
poz. 817)
Art. 10.
1. Stawki opłaty przejściowej kalkuluje się odrębnie w odniesieniu do odbiorców
końcowych:
1) pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających
rocznie:
a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
b) od 500 kWh do 1.200 kWh energii elektrycznej,
c) powyżej 1.200 kWh energii elektrycznej;
2) niewymienionych w pkt 1, których instalacje są przyłączone do sieci
elektroenergetycznej:
a) niskiego napięcia,
b) średniego napięcia,
c) wysokich i najwyższych napięć;
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- 28 [3) których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i
najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok
kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż
500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60 % mocy umownej,
dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15 % wartości ich
produkcji.]
<3) których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i
najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok
dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej,
zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej
niż 60 % mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie
mniej niż 15 % wartości ich produkcji.>
2. Stawki opłaty przejściowej w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w
ust. 1:
1) pkt 1 - wyraża się w złotych na miesiąc;
2) pkt 2 i 3 - wyraża się w złotych na miesiąc za kW mocy umownej.

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. O REZERWACH STRATEGICZNYCH (Dz. U. Nr
229, poz. 1496)
Art. 46.
1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby pisemnie
przez niego upoważnionej, w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania
kontrolowanego podmiotu.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli są uprawnione do:
1) wejścia na teren nieruchomości, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego
podmiotu;
2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;
3) żądania wglądu do dokumentów i innych nośników informacji zawierających dane
dotyczące przechowywanych rezerw strategicznych;
[4) sporządzania odpisów oraz kopii dokumentów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z
dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631, z późn. zm.);]
<4) sporządzania odpisów oraz kopii dokumentów, z zastrzeżeniem przepisów
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr
182, poz. 1228);>
5) zabezpieczenia kontrolowanej dokumentacji;
6) wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
kontroli.
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powinien ponadto zawierać zalecenia pokontrolne oraz pouczenie o sposobie złożenia
zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
4. Kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kontrolowanego i Agencji.
5. Protokół podpisuje kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.
6. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego lub osobę
przez niego upoważnioną, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez
kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
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