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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lipca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d

w brzmieniu:

"d) po ust. 8l dodaje się ust. 8m–8o w brzmieniu:

"8m. Przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia bez rozpatrzenia wniosek

o określenie warunków przyłączenia źródła, jeżeli wartość łącznej dostępnej

mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 8l pkt 2, jest mniejsza niż moc

określona we wniosku. Do rozstrzygania sporów w przedmiocie

pozostawienia bez rozpatrzenia wniosków o określenie warunków

przyłączenia art. 8 stosuje się odpowiednio.

8n. Przedsiębiorstwo energetyczne informuje wnioskodawcę o pozostawieniu

wniosku, o którym mowa w ust. 8m, bez rozpatrzenia oraz niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia pozostawienia tego wniosku bez

rozpatrzenia, zwraca pobraną zaliczkę bez odsetek.

8o. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją

energii elektrycznej rozpatruje wnioski o określenie warunków przyłączenia

według kolejności ich wpływu.";";
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2) w art. 1 w pkt 4 w lit. e, w pkt 1 wyrazy "art. 91" zastępuje się wyrazami "art. 9l";

3) w art. 1 w pkt 14 skreśla się lit. a–c;

4) skreśla się art. 10.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy –

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 wprowadza zasadę, że przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia bez

rozpatrzenia wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła, jeżeli wartość łącznej

dostępnej mocy przyłączeniowej, nie wystarczy do przyłączenia mocy określonej we

wniosku. O kolejności rozpatrywania wniosków ma decydować kolejność ich składania.

Zdaniem Senatu wprowadzenie tej poprawki usprawni tryb postępowania przy rozpatrywaniu

wniosków oraz obniży jego koszty.

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny. W oznaczeniu artykułu cyfrę "1" zastępuje

literą "l".

Poprawką nr 3 Senat przywrócił obowiązek potwierdzania  co 5 lat kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Zdaniem Senatu poprawka

przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci, urządzeń i instalacji oraz poprawi

bezpieczeństwo osób, które pracują przy ich obsłudze. Konsekwencją wprowadzenia

poprawki nr 3 jest skreślenie art. 10 (poprawka nr 4).


