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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

(druk nr 469)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw
energetycznych i odbiorców paliw i energii.

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy:
1) udzielanie i cofanie koncesji;
2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii

elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45
i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez
przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w
taryfach;

3) ustalanie:
a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę
warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności
gospodarczej,

b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w
lit. a,

c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt
1, dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do
zatwierdzenia,

d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla
paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów
odbiorców,

e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a;
4) kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a;
5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16;
6) wyznaczanie operatorów systemów, o których mowa w art. 9h ust. 1;



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w
art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1;

8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w zakresie bilansowania systemu i
zarządzania ograniczeniami systemowymi;

9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących:
a) wyłaniania sprzedawców z urzędu,
b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji

przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną;
10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii
elektrycznej;

11)  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w
sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany
energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003);

11a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w
sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L
289 z 3.11.2005) oraz:

a) zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomości publicznej przez
operatorów systemów przesyłowych gazowych, o których mowa w art. 6 tego
rozporządzenia, oraz wyrażanie zgody na ograniczenie zakresu publikacji tych
informacji,

b) opiniowanie wniosków operatorów systemów przesyłowych gazowych o
wykorzystanie przez użytkowników sieci przesyłowych niewykorzystanych
zdolności przesyłowych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust.
4 tego rozporządzenia,

c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesyłowych
gazowych przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania przez nich
niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolności sieci przesyłowych;

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1;
13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie;
14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności

przedsiębiorstw energetycznych;
16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu

kształtowania taryf;
17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i

energii;
18)  zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w
jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2,
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b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
- w poprzednim roku kalendarzowym;

19)  gromadzenie informacji o projektach inwestycyjnych będących w obszarze
zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do Komisji Europejskiej, w
terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, oraz przekazywanie do Komisji
Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11;

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w
zakresie:

a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z
którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu
elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie
gazowym i elektroenergetycznym,

c) warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania
napraw tej sieci,

d) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych
i dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych,
korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z
uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze
względów handlowych,

e) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania
gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
energetyczne,

f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej,
g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich

zadań,
h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w

art. 44;
21) wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw

pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;
22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych.

[3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art.
32 ust. 1 pkt 4, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa.]

<3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych
w art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu
województwa.>

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2
pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest
równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
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Art. 32.
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw
gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do
odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w
kogeneracji, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej
nieprzekraczającej 5 MW;

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego
gazu ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem:
lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1
MJ/s oraz magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym;

3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw
gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji
ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW;

4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu
energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością
odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza
równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu
nie przekracza 10.000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną
dokonywanego na giełdach towarowych przez towarowe domy maklerskie
prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na
podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych jak również
obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł
gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, określi, w drodze
rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez
ustalenie maksymalnego procentowego udziału gazu z jednego źródła. Rozporządzenie
określi poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat.

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach
technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie
przekracza 5 MW.

<5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem
PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu
nie przekracza równowartości 1 000 000 euro.>


