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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 6. posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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U S TAWA  

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w pkt 14 kropkę zastępuję się średnikiem oraz dodaje się pkt 15 w 

brzmieniu: 

„15) przywóz – sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu 

ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.”; 

2) w art. 12: 

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

„c) kwoty transakcji zakupu gazu ziemnego, zrealizowanego za dany rok, w 

którym obowiązek jest realizowany, w przypadku odbiorcy końcowego 

przywożącego gaz ziemny w celu zużycia go na własne potrzeby”, 

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu: 

„4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonujący przywozu gazu ziemnego, w odniesieniu do 

transakcji zakupu gazu ziemnego w celu zużycia go na własne 

potrzeby.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Kwotę transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pomniejsza 

się o: 

1) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na potrzeby 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem zużycia tego 

gazu przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 3; 

                                                 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397 oraz z 2015 

r. poz. 151 i 1069. 
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2) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne.”; 

3) w art. 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, 

które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017 r., 

wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2017 r.”; 

4) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 24, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.; 

2) art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 z zastrzeżeniem, że ostatni przetarg Prezes 

URE ogłasza w 2016 r., art. 18–21, art. 23 ust. 3–6, art. 26 i art. 27, które 

obowiązują do dnia 31 marca 2017 r.; 

3) art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2017 r.”. 

Art. 2. Do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 

12 ust. 1 oraz art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, za okres do dnia 31 grudnia 

2016 r., stosuje się przepisy tej ustawy. 

Art. 3. Na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości 

świadectwa efektywności energetycznej, które są obowiązane uzyskać i przedstawić do 

umorzenia podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, ustala 

się wskaźnik procentowy za rok 2016 w wysokości 1,5 %. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 
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