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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 86) 

 

 

 

USTAWA z dnia  4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.) 

 

Art. 7a. 

1. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw. 

2. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy: 

1)   polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej 

Unii Europejskiej; 

2)   rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, 

rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na 

potrzeby społeczno-gospodarcze; 

3)   bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, 

surowców energetycznych i paliw; 

4)   infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z 

uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa 

energetycznego kraju; 

5)   inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów 

Unii Europejskiej. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych. 

<4. Minister właściwy do spraw energii sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego 

Urzędu Górniczego.> 

 

Art. 11a. 

[1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy: 

1)   nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, 

ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, 

w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym 

do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych; 

2)   nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż; 

3)   dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa; 

4)   kwalifikacji w zakresie górnictwa; 
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5)   udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki złożami 

kopalin.] 

<1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy: 

1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, 

racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla 

kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-

magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem; 

2) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego 

do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu 

Państwa; 

3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1; 

4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.> 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem 

Wyższego Urzędu Górniczego.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. 

poz. 1642) 

Art. 23. 

1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz 

określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach. 

1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym. 

1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych: 

a)  na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych 

obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i 

przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę, 

b)  w wyłącznej strefie ekonomicznej; 

2)   właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub 

morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów: 

a)  został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, 

b)  nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie 

wymagają pozwolenia na budowę. 

1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych 

lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
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jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu 

morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia. 

[2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie 

tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych 

oraz Ministra Obrony Narodowej.] 

<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o 

wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki 

wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.> 

2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 

dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak 

zastrzeżeń. 

2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie 

spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla: 

1)   środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki 

złożami kopalin; 

2)   interesu gospodarki narodowej; 

3)   obronności i bezpieczeństwa państwa; 

4)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

5)   bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego; 

6)   bezpieczeństwa lotów statków powietrznych; 

7)   podwodnego dziedzictwa archeologicznego ; 

8)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi; 

9)   realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały 

określone. 

4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych 

wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o 

których mowa w ust. 5. 

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się rodzaj przedsięwzięcia i jego 

lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne 

parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z 

przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia 

lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35 

lat. 

6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, 

któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części 
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przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem organ, który wydał 

pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8 

lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał 

pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich 

czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, 

termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni 

termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu 

stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie. 

6c. Jeżeli w ciągu: 

1)   3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie 

zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo 

2)   5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzystywanie sztucznej 

wyspy, konstrukcji i urządzeń 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji 

stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie 

sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w 

pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. 

6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego 

wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji, 

podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt 

tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych 

szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności. 

6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie 

zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa 

w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu 

morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac. 

6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były 

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w 

ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. 

Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu 

udzielono pozwolenia, złożony nie później, niż 120 dni przed upływem terminu 

określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie 

opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu 

przyjęcia planu. 
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Art. 27. 

[1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest 

dozwolone, jeśli nie utrudnia wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod 

warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej, który w tym zakresie wydaje decyzję po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw : gospodarki, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych 

oraz Ministra Obrony Narodowej.] 

<1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej 

jest dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i 

pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych 

do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony 

Narodowej.> 

1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 2a, 

3-5, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może cofnąć zgodę w razie niespełniania 

uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurociągów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.) 

 

Art. 12a. 

1. Prezes Rady Ministrów powołuje Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej. Przepisy art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) stosuje się 

odpowiednio. 

[2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje 

uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.) w stosunku do operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego 

gazowego.] 

<2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje 

uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w stosunku do operatora systemu 
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przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego 

oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń S.A.”.> 

 

[Art. 12b. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 

2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w odniesieniu do spółki 

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.] 

 

< Art. 12b. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w 

art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do spółek: 

1) Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska 

Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., 

2) Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych 

„NAFTOPORT” Sp. z o.o. oraz SIARKOPOL Gdańsk S.A., 

3) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. 

– oraz spółek zależnych od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, 

podziału lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują 

prawa z akcji lub udziałów.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

 

Art. 20. 

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w 

godzinach 5
00

-23
00

 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w 

godzinach 23
00

-5
00

 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 

km/h. 

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w 

przypadku: 

1)   samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t: 

a)  na autostradzie - 140 km/h, 

b)  na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h, 
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c)  na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o 

dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h, 

d)  na pozostałych drogach - 90 km/h; 

2)   zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: 

a)  na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch 

pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h, 

b)  na pozostałych drogach - 70 km/h. 

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone 

w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej 

wynosi 100 km/h. 

5. (uchylony). 

5a. Rada Ministrów na wniosek [ministra właściwego do spraw gospodarki] < ministra 

właściwego do spraw energii > może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 

52, poz. 343, z późn. zm.), wprowadzić ograniczenia w dopuszczalnej prędkości pojazdów 

samochodowych. 

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 

1)   ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h; 

2)   pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla 

kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem 

zabudowanym; 

3)   motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się 

dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  14 lipca 2000 r. O RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ 

GÓRNICTWA SIARKI (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693) 

 

Art. 7. 

1. [Minister właściwy do spraw gospodarki] < Minister właściwy do spraw gospodarki 

złożami kopalin > sprawuje nadzór nad przebiegiem likwidacji zakładów górniczych, w 

szczególności wyraża akceptację dla programów likwidacji jednostek oraz rocznych 

planów likwidacji zakładu górniczego, analizuje przedkładane mu roczne sprawozdania z 

dotychczasowej realizacji likwidacji zakładu górniczego oraz miesięczne rozliczenia 

otrzymanych rat dotacji. 

2. Na terenach jednostek prowadzi się prace mające na celu: 

1)   likwidację zakładów górniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.), 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   rekultywację terenów pogórniczych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. 

3. Wydatki na prace, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nieprzekraczającej 

dotacji określonej na ten cel w rocznym planie finansowym tego Funduszu, stanowiącym 

załącznik do ustawy budżetowej na dany rok. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 

oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) 

 

Uwaga: Użyte w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 39n w ust. 9, w art. 57b w 

ust. 2 i 3, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e, w art. 57f, w art. 57g, w 

art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 108b w ust. 2, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e, w art. 116, w 

art. 117 w ust. 2, w art. 119 w ust. 3 oraz w art. 121 w ust. 3 użyte w różnych 

przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi 

w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

Art. 73. 

[1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej Agencji 

Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach ministrów właściwych 

do spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki, szkolnictwa wyższego, rolnictwa, 

zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.] 

<1. Stacje i placówki, o których mowa w art. 72 ust. 2 pkt 1, działają w Państwowej 

Agencji Atomistyki, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk i w jednostkach 

ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, szkolnictwa 

wyższego, rolnictwa, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej.> 

2. Do zadań stacji należy: 

1)   prowadzenie ciągłych pomiarów mocy dawki promieniowania gamma; 

2)   automatyczne wykrywanie i sygnalizowanie przekroczenia o 15% wartości mocy 

dawki, spowodowanego obecnością sztucznych substancji promieniotwórczych; 

3)   natychmiastowe, automatyczne przesyłanie danych pomiarowych do Centrum do 

Spraw Zdarzeń Radiacyjnych; 

4)   zapewnienie przesyłania danych pomiarowych w sposób dostosowany do modeli 

obliczeniowych służących do oceny sytuacji radiacyjnej. 

3. Do zadań placówek należy: 

1)   wykrywanie, identyfikacja i pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, 

artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych; 
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2)   wstępne opracowywanie wyników pomiarów i przekazywanie ich Prezesowi Agencji. 

 

Art. 74. 

Prezes Agencji koordynuje działania stacji i placówek, a w szczególności: 

[1)   współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki, 

szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z 

Prezesem Polskiej Akademii Nauk;] 

<1) współdziała z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska, energii, 

szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia i Ministrem Obrony Narodowej oraz z 

Prezesem Polskiej Akademii Nauk;> 

2)   zatwierdza techniki pomiarowe, programy pomiarowe i organizację pomiarów; 

3)   współpracuje z właściwymi jednostkami innych państw w zakresie wykrywania i 

pomiarów skażeń promieniotwórczych; 

4)   w sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia lub wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 

określa: 

a)  częstotliwość przekazywania przez stacje wyników pomiarów do Centrum do Spraw 

Zdarzeń Radiacyjnych, 

b)  miejsca, częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych przez placówki, a także 

częstotliwość przekazywania przez nie wyników pomiarów do Centrum do Spraw 

Zdarzeń Radiacyjnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 

Uwaga: w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146h we wprowadzeniu 

do wyliczenia oraz w art. 146i wyrazy [ministrem właściwym do spraw gospodarki] 

zastępuje się wyrazami <ministrem właściwym do spraw energii>. 

 

Art. 400d. 

1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 12 osób. 

2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia, 

minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady Nadzorczej: 

1)   dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

2)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

[3)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;] 

<3) przedstawiciela ministra właściwego do spraw energii;> 

4)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 
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5)   przedstawiciela organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym, które posiadają 

struktury organizacyjne na terenie całego kraju, zgłoszonego przez te organizacje i 

cieszącego się poparciem największej liczby tych organizacji. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji 

ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, wskazując jednocześnie 

miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania. 

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie 

pisemnej. 

5. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do spraw 

środowiska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli. 

6. Członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw środowiska, uwzględniając stanowiska podmiotów, o których mowa w 

ust. 2. 

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister właściwy 

do spraw środowiska. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie 

członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując się 

przepisami o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Art. 400k. 

1. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy należy 

odpowiednio: 

1)   opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Funduszu i planów 

działalności wojewódzkich funduszy, których częściami są plany finansowe; 

2)   opracowywanie projektów rocznych planów finansowych; 

3)   dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

4)   gospodarowanie środkami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z 

zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych 

wojewódzkich funduszy; 

5)   kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

6)   opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

7)   składanie Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu i radom nadzorczym 

wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy; 

8)   wydawanie opinii w zakresie możliwości wspomagania ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy zadań regionalnych dyrektorów ochrony 
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środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi objętych 

harmonogramami, o których mowa w art. 101j ust. 1, oraz w zakresie bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku lub szkód w środowisku objętych harmonogramami, o 

których mowa w art. 16a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie. 

2. Do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy także: 

[1)   opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra 

właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń;] 

<1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz 

ministra właściwego do spraw energii co do zawartych w nich ustaleń;> 

2)   opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadaniowym; 

3)   sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 

ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 i 933), z podaniem nazwy, 

siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów , wysokości kwoty 

wpłaconej z tytułu opłaty oraz daty dokonania zapłaty w rozumieniu art. 60 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w terminie do końca miesiąca po 

zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje; 

4)  sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w 

terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, 

zbiorczej informacji o: 

a)  zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 

17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, 

b)  gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

c)  powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji; 

5)  sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej 

informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 

ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 6 oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 

2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także: 

1)   opracowywanie projektów strategii działania wojewódzkich funduszy; 
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2)   sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa w 

art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych przedsiębiorców 

oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca 

po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje. 

4. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Narodowego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, są upoważnione 

dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1)   pozostałych członków Zarządu Narodowego Funduszu; 

2)   pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu, 

działających w granicach ich umocowania. 

5. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wojewódzkich funduszy, oprócz prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, są 

upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spośród: 

1)   pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy; 

2)   pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, 

działających w granicach ich umocowania. 

6. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw i 

obowiązków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu 

określonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie powoduje nieważności tej czynności prawnej w 

stosunku do osób trzecich. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia informacji, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3-5 . 

 

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)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
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przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

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. 

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 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach[.] <,> 
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<6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym 

bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8) przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.> 

6.  (uchylony). 

7.  (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 i 7a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań 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. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12 i 13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)    (uchylony); 

2a)   wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

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; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich 

w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 
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2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a 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, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a 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. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych 

lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), a 

w przypadku zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 

301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w szczególności 

procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie międzynarodowym. 

 

Art. 411. 

1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze 

środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez: 

1)   udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej; 
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2)   udzielanie dotacji, w tym: 

a)  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

b)  dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

c)  dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

d)  (uchylona), 

e)  dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 851, z późn. zm.); 

3)   nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 

1a. - 1c. (uchylone). 

1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 

1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, 

określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. 

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac 

likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość 

niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do 

Narodowego Funduszu. 

[2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.] 

<2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa – 

opinii ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego.> 

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania 

zadań i osiągnięcia planowanych efektów. 

3a.  Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na 

cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, 

przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki 

komunalnej. 

3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat 

ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest 

leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających 
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amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki 

wodnej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków 

dewizowych. 

5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń: 

1)   spłaty kredytów lub pożyczek, 

2)   spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, 

3)   zwrotu przyznanych środków 

–   pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z 

zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia 

zabezpieczeń odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich 

funduszy na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków 

poręczycieli. 

5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie. 

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń, 

uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania. 

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, 

jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, 

zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez 

ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości 

lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach. 

6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz 

nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu 

i usług w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 

10.000.000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 

elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 

analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 

technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 

8.  Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz 

przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. 

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 

wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub 

wojewódzkie fundusze. 

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe 

bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na 
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wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub 

częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e. 

10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie 

środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie 

określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady 

przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem 

spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tych 

procedurach. 

10b. - 10c. (uchylone). 

10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków 

finansowych, o których mowa w ust. 10. 

10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z 

przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i 

przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb 

geologii. 

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z 

pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których 

środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  14 lutego 2003 r. O STOPNIACH GÓRNICZYCH, HONOROWYCH 

SZPADACH GÓRNICZYCH I MUNDURACH GÓRNICZYCH (Dz. U. Nr 52, poz. 449)  

 

[Art. 6. 

1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki oraz sekretarzowi stanu w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki 

odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa i jest nadawany przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje Prezesowi Wyższego Urzędu 

Górniczego, Głównemu Geologowi Kraju oraz podsekretarzom stanu w ministerstwach 

zajmujących się bezpośrednio problematyką górnictwa. Stopień ten jest nadawany, na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przez Prezesa Rady Ministrów.] 

< Art. 6. 

1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje: 

1) ministrowi właściwemu do spraw energii; 
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2) sekretarzowi stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii 

odpowiedzialnemu za sprawy górnictwa; 

3) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego; 

4) Głównemu Geologowi Kraju; 

5) podsekretarzom stanu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej 

odpowiedzialnym za sprawy górnictwa. 

2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa jest nadawany przez Prezesa Rady 

Ministrów. 

3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, Prezes Rady Ministrów stopień 

generalnego dyrektora górnictwa nadaje na wniosek ministra właściwego do spraw 

energii.> 

 

Uwaga: w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 15 we wprowadzeniu do 

wyliczenia użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw 

gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw energii>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 510 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1513)  

 

Art. 8. 

1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 członków, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów. 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

3. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej powołuje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa, spośród osób niebędących członkami Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej odwołuje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

[2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;] 

<2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;> 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 
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6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 

Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Rady 

Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  25 sierpnia 2006 r. O SYSTEMIE MONITOROWANIA I 

KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 

1361) 

 

Uwaga: w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3a w ust. 2, w art. 4 w ust. 2, 

w art. 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6, w art. 8 w ust. 3, w art. 

9b w ust. 4, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w art. 19b, w art. 26 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26a we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26b, w art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 30g w ust. 4, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 30i w ust. 

3 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw gospodarki] 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy 

do spraw energii>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  25 sierpnia 2006 r. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH 

CIEKŁYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 775)  

 

Uwaga: w art. 22 w ust. 4–6, w art. 23 w ust. 3 i 4c, w art. 25 w ust. 3, w art. 28h w ust. 2, w 

art. 30 w ust. 2d oraz w art. 37a w ust. 1 i 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy 

[minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

Art. 30. 

1. Wytwórcy są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem: 

–  biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów 

kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji 
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własnej, z podziałem na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

–  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego, 

–  pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia 

biokomponentów, 

b)  surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów, 

ze wskazaniem: 

–  biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, 

–  biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju 

dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

–  biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/t dla surowców 

rolniczych spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące uprawy 

surowców rolniczych, 

–  pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w 

przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów 

tych surowców dostarczanych przez producentów rolnych, 

c)  biokomponentów sprzedanych lub zbytych w innej formie, lub przeznaczonych do 

wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na 

biokomponenty wytworzone z biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze 

wskazaniem: 

–  nabywców tych biokomponentów, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla 

biokomponentów, 

–  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione 

dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów 

zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 

28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

–  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru 

tego certyfikatu, 

–  ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do 

realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z 

wyszczególnieniem zagregowanych: 

a)  kosztów zakupu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 
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b)  kosztów przerobu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

c)  kosztów pozostałych, 

d)  dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych. 

1a. Wytwórcy i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) poprzez 

przekazanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów, w zakresie instalacji, które mogą 

produkować lub rafinować biokomponenty (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 

ton/rok). 

1b. Podmioty sprowadzające są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b; 

2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy 

dostawcą nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu 

oraz kraju pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił 

dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla 

biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument 

został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o 

której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

3)   ilości i rodzajów biokomponentów sprzedanych lub zbytych w innej formie, w 

podziale na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

a)  nabywców tych biokomponentów, 

b)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla 

biokomponentów, 
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c)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały 

wytworzone, 

d)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez 

podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został 

wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której 

mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

e)  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu 

certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu; 

4)   kosztów zakupu poszczególnych rodzajów importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów. 

1c. Wytwórcy i podmioty sprowadzające mają obowiązek przekazywania Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego pisemnych informacji o otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia 

jego otrzymania. 

2. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych, 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

b)  wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych paliwach, 

c)  wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych biopaliwach, 

d)  biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych flotach, o 

których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw, 

e)  biopaliw ciekłych zużytych na potrzeby własne; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, z 

wyszczególnieniem zagregowanych kosztów: 

a)  zakupu biokomponentów, 

b)  zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

c)  przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych, 

d)  pozostałych. 

2a. Producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 
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Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa 

ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 

2b. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i 

biopaliwach ciekłych, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla importowanych 

lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju, 

e)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił 

dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla 

biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument 

został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o 

której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

2)   kosztów importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego poszczególnych rodzajów 

biokomponentów. 

2c. (uchylony) 

2d. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie zakres danych określonych w 

ust. 2 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów 

administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez producentów i podmioty sprowadzające. 

[4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

gospodarki, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w 

terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału. 
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4a. Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w 

ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku biokomponentów i 

przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, gospodarki, rynków 

rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału.] 

<4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o 

których mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku 

paliw ciekłych i biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: 

finansów publicznych, energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

4a. Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku 

biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów 

publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po 

zakończeniu kwartału.> 

5. (uchylony). 

 

Art. 31. 

1. Rolnicy, wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, są obowiązani do 

przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi 

Agencji Rynku Rolnego, sprawozdań rocznych zawierających informacje dotyczące ilości 

i rodzajów: 

1)   surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych; 

2)   biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek. 

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie danych zawartych w rejestrze rolników oraz 

sprawozdań rocznych, o których mowa w ust. 1, sporządza zbiorczy raport roczny 

zawierający: 

1)   wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek; 

2)   informacje o ilości i rodzajach: 

a)  surowców użytych przez rolników do wytworzenia biopaliw ciekłych na własny 

użytek, 

b)  biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych przez rolników na własny użytek. 

[3. Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego 

przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, gospodarki, rynków 

rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku.] 

<3. Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego 

przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków 

rolnych oraz środowiska, do dnia 15 marca następnego roku.> 
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USTAWA z dnia  16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW 

NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W 

SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I 

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) 

 

Uwaga: w art. 3 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 5 w ust. 6a, w art. 11a w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 13 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2, w 

art. 21b w ust. 9, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 14, w art. 21e w ust. 1, 2, 4, 6 i 8, w art. 22 w 

ust. 2, w art. 22a, w art. 23, w art. 24 w ust. 5, w ust. 5c w pkt 1, w pkt 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 1, 2 i 4, w art. 27 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 28d w ust. 3 i 4, w art. 28e we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28f, w art. 29b w ust. 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 

3 i 4, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu 

do wyliczenia, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 34 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 1 i 4, w art. 36, w art. 37 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 1, w art. 40 w ust. 1 

we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 44 w ust. 2, w art. 44a, w art. 46 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w 

ust. 1 i 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 48a w ust. 1–3, w art. 52 w ust. 7, w art. 53, w art. 

55 w ust. 3, w art. 56, w art. 61 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2, użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) 

 

Art. 8. 

1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany 

dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i 

koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1)   Prezes Rady Ministrów - przewodniczący; 

2)   Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy 

przewodniczącego; 

2a)  minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

3)   Minister Spraw Zagranicznych; 
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4)   Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany. 

3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez 

przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej: 

1)   ministrowie kierujący działami administracji rządowej: 

a)  (uchylona), 

b)  budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo, 

c)  finanse publiczne, 

d)  gospodarka, 

e)  gospodarka morska, 

f)  gospodarka wodna, 

g)  instytucje finansowe, 

h)  informatyzacja, 

i)  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

j)  łączność, 

k)  oświata i wychowanie, 

l)  rolnictwo, 

m)  sprawiedliwość, 

n)  środowisko, 

o)  transport, 

p)  zdrowie, 

q)  praca, 

r)  zabezpieczenie społeczne, 

s)  Skarb Państwa[;] <,> 

< t) energia, 

u) gospodarka złożami kopalin;> 

2)   Główny Geodeta Kraju; 

2a)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

3)   Główny Inspektor Sanitarny; 

4)   Główny Lekarz Weterynarii; 

5)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; 

6)   Komendant Główny Policji; 

7)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

7a)  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

8)   Prezes Państwowej Agencji Atomistyki; 

9)   Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

10)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11)  Szef Agencji Wywiadu; 

12)  Szef Obrony Cywilnej Kraju; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

14)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego. 
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4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka, 

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela. 

5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, 

inne osoby. 

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez 

niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania 

danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli: 

1)   Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów; 

2)   ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu; 

3)   organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę. 

8. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  29 czerwca 2007 r. O ZASADACH POKRYWANIA KOSZTÓW 

POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDTERMINOWYM ROZWIĄZANIEM UMÓW 

DŁUGOTERMINOWYCH SPRZEDAŻY MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Dz. U. Nr 

130, poz. 905, z późn. zm.) 

 

Uwaga: w art. 21 w ust. 2–4, w art. 29 w ust. 1 i 3, w art. 49 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b, w art. 55 

w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 57 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  6 lipca 2007 r. O EKWIWALENCIE PIENIĘŻNYM Z TYTUŁU PRAWA 

DO BEZPŁATNEGO WĘGLA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z PRZEDSIĘBIORSTW 

ROBÓT GÓRNICZYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797) 

 

Uwaga: w art. 5 w ust. 3, w art. 11 w ust. 3 i 4 oraz w art. 12 użyte w różnych przypadkach 

wyrazy [minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw gospodarki 

złożami kopalin>. 
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USTAWA z dnia  7 września 2007 r. O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA 

KAMIENNEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, 1960 i 2300)  

 

 

[Art. 20a. 

Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 

5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.) w odniesieniu do 

przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., a także w 

odniesieniu do "Węglokoks" S.A. w Katowicach, CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, 

wykonuje minister właściwy do spraw energii.] 

 

<Art. 20a. 

Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 

6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.) 

w odniesieniu do: 

1) przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., oraz 

spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, 

2) CZW „Węglozbyt” S.A. w Katowicach, „Węglokoks” S.A. w Katowicach, Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych od tych spółek 

– w których Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia z akcji lub udziałów, wykonuje 

minister właściwy do spraw energii.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  24 kwietnia 2009 r. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE TERMINALU 

REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1501 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1777)  

 

 

Uwaga: w art. 2 w ust. 4 i 7 oraz w art. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej>; 

 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 
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wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 

lub większej; 

2)   określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, jak również podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych 

geograficznych naniesionych na mapę morską; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w 

razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 

projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i 

graficznej, 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

6)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona 

wymagana; 

7)  (uchylony); 

8)  mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

9)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3; 

10)  wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9; 

11)  wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1; 

12)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

13)  wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi; 

14)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od 

zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu inwestor występuje o opinie: 
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1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742); 

[2)   ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, gospodarki, kultury i 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony 

Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);] 

<2) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra 

Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych 

wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642).> 

3)   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej; 

4)  organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - 

w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

5)   organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 

2014 r. poz. 40 i 1101) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

6)   właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu 

do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 

zm.); 

7)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

7a)  właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 7; 

8)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446); 
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9)   właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 260, z późn. zm.); 

10)  właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1594, z późn. zm.); 

11)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

12)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w 

otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. 

poz. 768); 

13)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179); 

14)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); 

15)  ministra obrony narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.). 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje 

wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź 

stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji 

inwestycji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278)  

 

Art. 16. 

[1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister 

właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: 

gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
(4)

 oraz gospodarki morskiej, z 
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każdym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany 

redukcji emisji, kierując się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą 

zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości krajowych 

pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.] 

<1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister 

właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: 

energii, gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z 

każdym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe 

plany redukcji emisji, kierując się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz 

potrzebą zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości 

krajowych pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.> 

2. Sektorowy plan redukcji emisji powinien zawierać w szczególności: 

1)   zakres ograniczenia emisji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone; 

2)   terminy obowiązywania ograniczeń; 

3)   listę podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ograniczenia emisji, 

których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone, albo kryteria kwalifikowania 

instalacji do objęcia obowiązkiem ograniczenia emisji; 

4)   dla instalacji objętych planem: 

a)  standardy emisji substancji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone, jeżeli 

takie standardy jeszcze nie obowiązują, lub 

b)  zaostrzone standardy emisji substancji, których krajowe pułapy emisji zostały 

przekroczone, jeżeli takie standardy już obowiązują, lub 

c)  wskaźniki emisji substancji na jednostkę wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa 

lub surowca 

- obowiązujące w trakcie realizowania planu; 

5)   zakres i sposób prowadzenia pomiarów wielkości emisji albo sposób określania 

wielkości emisji na podstawie wskaźników emisji oraz częstotliwość przekazywania 

wyników wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

2a. Sektorowy plan redukcji emisji może zawierać także: 

1)   działania prowadzące do ograniczenia emisji z transportu; 

2)   działania zmierzające do zmiany rodzaju lub jakości paliw dopuszczonych do obrotu 

gospodarczego; 

3)   działania zmierzające do ograniczenia niskiej, rozproszonej emisji komunalno-

bytowej; 

4)   inne działania zmierzające do ograniczania krajowych emisji. 

3. W przypadku przekroczenia krajowego pułapu emisji podmioty korzystające ze środowiska 

i objęte sektorowym planem redukcji emisji są obowiązane, w zakresie określonym w tym 

planie, do: 

1)   ograniczenia emisji, których krajowe pułapy emisji zostały przekroczone; 
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2)   przestrzegania standardów emisji lub zaostrzonych standardów emisji, określonych w 

sektorowym planie redukcji emisji, lub dotrzymania wskaźników emisji na jednostkę 

wyprodukowanego towaru, zużytego paliwa lub surowca; 

3)   wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z ograniczaniem emisji, 

polegających na: 

a)  prowadzeniu pomiarów wielkości emisji lub ustalaniu wielkości emisji na podstawie 

wskaźników emisji, 

b)  przekazywaniu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, ze wskazaną 

częstotliwością, wyników prowadzonych pomiarów. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z podmiotami w 

zakresie dobrowolnej redukcji emisji w sektorach gospodarki objętych Krajowym planem 

redukcji emisji. Jeżeli porozumienie obejmuje stworzenie dodatkowych zachęt 

finansowych dla przedsiębiorcy, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. 

 

Art. 24. 

1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw 

środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji. 

2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem 

Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie: 

1)   regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian; 

2)   programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

3)   list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2. 

3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, rodzaje przeznaczonych 

do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy. 

3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 

31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz rodzaje 

programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3. 

4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu: 

1)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

<2a) ministra właściwego do spraw energii;> 

3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   ministra właściwego do spraw transportu; 

7)   ministra właściwego do spraw nauki; 

8)   Krajowego ośrodka. 
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5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

środowiska. 

5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa 

głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji. 

6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac 

Rady Konsultacyjnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  18 marca 2010 r. O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH MINISTRA 

WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SKARBU PAŃSTWA ORAZ ICH WYKONYWANIU W 

NIEKTÓRYCH SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH LUB GRUPACH KAPITAŁOWYCH 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 

ROPY NAFTOWEJ ORAZ PALIW GAZOWYCH (Dz. U. Nr 65, poz. 404) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 

prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw 

gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, 

urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b 

ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 

poz. 590, z późn. zm.
1)

), zwanych dalej "spółkami". 

2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

  1)   w sektorze energii elektrycznej - infrastrukturę służącą do wytwarzania albo 

przesyłania energii elektrycznej; 

  2)   w sektorze ropy naftowej - infrastrukturę służącą do wydobycia, rafinacji, 

przetwarzania ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy 

naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do 

przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej; 

  3)   w sektorze paliw gazowych - infrastrukturę służącą do produkcji, wydobycia, 

rafinacji, przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami 

oraz terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

[3. Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa uprawnień, o których 

mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki.] 
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<3. Wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa uprawnień, o 

których mowa w ustawie, nie narusza kompetencji ministra właściwego do spraw 

energii.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  29 października 2010 r. O REZERWACH STRATEGICZNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1229 i 1926)  

 

Uwaga: w art. 7, w art. 8 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w 

ust. 3, w art. 10, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 

1, w art. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 18 w ust. 1, w ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5–7, w art. 20 w ust. 1, w art. 21, w art. 22 

w ust. 1 i 2, w art. 24, w art. 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w 

ust. 5, w art. 27 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28 w ust. 2, w art. 

29 w ust. 2 i 5, w art. 30 w ust. 4 i 7, w art. 37 w ust. 6, w art. 38 w ust. 2 i 5, w art. 

39 w ust. 1 oraz w art. 42 w ust. 1 w pkt 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy 

[minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw energii>; 

 

Art. 8. 

1. Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw 

Strategicznych, zwany dalej "Programem". 

2. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw gospodarki we współpracy z: 

1)   Ministrem Obrony Narodowej; 

2)   ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

3)   ministrem właściwym do spraw rolnictwa; 

4)   ministrem właściwym do spraw rynków rolnych; 

5)   Ministrem Sprawiedliwości; 

6)   ministrem właściwym do spraw transportu; 

7)   ministrem właściwym do spraw zdrowia; 

<7a) ministrem właściwym do spraw gospodarki;> 

8)   Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   innymi organami administracji rządowej realizującymi zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony 

infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym 

sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wykonywanych 

przez przedsiębiorców. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, przygotowując projekt Programu uwzględnia: 
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1)   możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub 

sytuacji kryzysowej; 

2)   sytuację gospodarczą i społeczną państwa; 

3)   stan i perspektywy koniunktury na świecie; 

4)   asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o których 

mowa w art. 3; 

5)   zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, w terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości: 

1)   analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń, wykonywane w ramach 

opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposobów i 

środków reagowania na te zagrożenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

2)   wykazy potrzeb wynikających z analizy ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw 

strategicznych w danym asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz ze 

wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego 

asortymentu rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania; 

3)   informacje o zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i 

rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i utrzymywania 

rezerw strategicznych. 

 

Art. 38. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy, obejmujący: 

1)   przychody własne Agencji; 

2)   dotacje z budżetu państwa; 

3)   zestawienie kosztów: 

a)  funkcjonowania Agencji, według ich rodzajów, 

b)  realizacji zadań określonych w ustawie oraz w ustawie o zapasach ropy naftowej i 

produktów naftowych, z wyszczególnieniem: 

–  kosztów realizacji tych zadań przez inne podmioty, 

–  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 

–  płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań, 

–  zakupu towarów i usług; 

4)   wynik finansowy; 

5)   środki na wydatki majątkowe; 

6)   środki przyznane innym podmiotom; 

7)   stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; 

8)   stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

2. Prezes Agencji ustala projekt rocznego planu finansowego Agencji w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki 

zatwierdza projekt planu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów 
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publicznych, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad 

projektem ustawy budżetowej. 

3. W ramach projektu planu finansowego Agencji jest sporządzany plan: 

1)   dochodów i wydatków Agencji ujmowanych w terminie ich zapłaty; 

2)   rzeczowy rezerw strategicznych. 

4. Agencja sporządza także plan finansowy w układzie zadaniowym, obejmujący w 

szczególności zestawienie zadań w ramach planowanych kosztów na dany rok budżetowy i 

dwa kolejne lata, wraz z opisem celów tych zadań i mierników wykonania. 

5. Prezes Agencji sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

sprawozdania finansowe i związane z nimi informacje, w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych. 

6. Agencja jest obowiązana corocznie wpłacać do budżetu państwa nadwyżkę środków 

finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań 

podatkowych, o której mowa w art. 22 ustawy o finansach publicznych. [Agencja dokonuje 

wpłaty nadwyżki tych środków na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Gospodarki, 

nie później niż do dnia 30 czerwca za rok poprzedni.] < Agencja dokonuje wpłaty 

nadwyżki tych środków na rachunek bieżący dochodów urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw energii, nie później niż do dnia 30 czerwca za rok 

poprzedni.> 

7. W Agencji prowadzi się audyt wewnętrzny, zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2167 i 2359) 

 

Uwaga: w art. 6 w ust. 1 i 3, w art. 7 w ust. 2, w art. 8, w art. 9, w art. 15, w art. 17 w ust. 2, w 

art. 19 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 20 w ust. 1 i 4 oraz w art. 28 

w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnych przypadkach wyrazy 

[minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw energii:>; 

 

Art. 11. 

1. [Minister właściwy do spraw gospodarki] <minister właściwy do spraw energii>, 

minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: 

1)   organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności 

energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 

2)   prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych środkach 

poprawy efektywności energetycznej. 
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1a. [Minister właściwy do spraw gospodarki] <minister właściwy do spraw energii>  

prowadzi działania informacyjno-edukacyjne o zużyciu energii przez produkty 

wykorzystujące energię w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o 

zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu 

znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1069). 

2. [Minister właściwy do spraw gospodarki]  <minister właściwy do spraw energii>: 

1)   monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

2)   [zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki:] 

<zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw energii:> 

a)  informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy 

efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, 

b)  wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 

2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) 

 

Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 

1)   poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 

2)   wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o 

których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 145, z późn. zm.), wymaga uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za 

utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia 

wodnoprawnego; 

[3)   wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki;] 

<3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie 

dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki złożami kopalin;> 

4)   podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji 

Europejskiej. 

2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 
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1)   poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, 

albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, 

2)   poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

ze złóż 

-   wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania zamierzonej działalności. 

2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne 

składowanie dwutlenku węgla, 

2)   wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1 

-   wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze 

względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest 

nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z 

nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7. 

3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji 

Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję: 

1)   po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo 

2)   po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii. 

 

Uwaga: w art. 120 w ust. 1 i 2 oraz w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w 

różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się 

użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw 

energii>; 

 

Uwaga: w art. 165 w ust. 1, 2, 6, 9 i 13, w art. 166 w ust. 4 oraz w art. 167 w ust. 7 użyte w 

różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw środowiska] zastępuje się 

użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw 

energii>. 
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USTAWA z dnia  29 czerwca 2011 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCYCH (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm.)  

 

 

Uwaga: w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 w lit. b, w art. 22 w ust. 2, w art. 52 w ust. 1 oraz w art. 58 

w ust. 2 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw 

gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw energii>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  16 września 2011 r. O WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2014) 

 

Art. 17. 

[1. Rada składa się z 21 członków.] 

<1. Rada składa się z 23 członków.> 

2. W skład Rady wchodzi: 

1)   Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący; 

[2)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;] 

<2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii; 

2b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;> 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska; 

6)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

7)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia; 

8)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

9)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

10)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

11)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

12)  3 posłów; 

13)  senator; 

14)  4 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

15)  przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

16)  przedstawiciel środowiska naukowego. 

3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2: 
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1)   pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na 

wniosek właściwego podmiotu; 

2)   pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu; 

3)   pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu; 

4)   pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych. 

4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  14 września 2012 r. O INFORMOWANIU O ZUŻYCIU ENERGII PRZEZ 

PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ ORAZ O KONTROLI REALIZACJI 

PROGRAMU ZNAKOWANIA URZĄDZEŃ BIUROWYCH (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 

r. poz. 1069) 

 

Uwaga: w art. 2 w ust. 2 oraz w art. 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  30 sierpnia 2013 r. O DOTACJI PRZEZNACZONEJ DLA 

NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW (Dz. U. poz. 1160) 

 

Uwaga: w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3, w art. 6 w ust. 

1, w art. 9 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w 

ust. 4, w art. 11 oraz w art. 12 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw energii>; 

 

<Art. 12a. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w 

art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. 2016 r. poz. 154) w 

odniesieniu do spółki Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w 

Bochni oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce.”.> 
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USTAWA z dnia   12 czerwca 2015 r. O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (Dz. U. poz. 1223)  

 

Art. 29. 

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz instalacji wytwarzających 

energię elektryczną, o których mowa w art. 27 ust. 1, wraz z liczbą uprawnień do emisji 

planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok okresu rozliczeniowego 2013-

2020, kierując się decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2012 r. C(2012) 4609 final. 

dotyczącą wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału 

bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej oraz 

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648 final. - Odstępstwo 

na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami - bezpłatne 

uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej, w których Komisja Europejska 

zaakceptowała złożony przez Rzeczpospolitą Polską wniosek dotyczący przydziału 

uprawnień do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w okresie 

rozliczeniowym 2013-2020, a także powszechnym charakterem tego wykazu. 

[2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera listę instalacji wytwarzających energię 

elektryczną, które kwalifikują się do przydziału uprawnień do emisji, wraz z liczbą 

uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok okresu 

rozliczeniowego 2013-2020, ustaloną przez ministra właściwego do spraw środowiska w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, zgodnie z decyzją Komisji nr 

K (2011) 1983 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału 

instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy 

art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 

Komunikacie Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c 

dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) (Dz. Urz. UE C 99 z 31.03.2011, str. 9), zwanym 

dalej "Komunikatem Komisji nr 2011/C 99/03", na podstawie: 

1)   zweryfikowanych emisji w latach 2005-2007 lub 

2)   wskaźnika wydajności ex ante.] 

<2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera listę instalacji wytwarzających energię 

elektryczną, które kwalifikują się do przydziału uprawnień do emisji, wraz z liczbą 

uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia danej instalacji na każdy rok 

okresu rozliczeniowego 2013–2020, ustaloną przez ministra właściwego do spraw 

środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii, zgodnie z 

decyzją Komisji nr K (2011) 1983 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii 

przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną 

bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE 

oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji – Wytyczne 

w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 

99/03) (Dz. Urz. UE C 99 z 31.03.2011, str. 9), zwanym dalej „Komunikatem Komisji 

nr 2011/C 99/03”, na podstawie: 
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1) zweryfikowanych emisji w latach 2005–2007 lub 

2) wskaźnika wydajności ex ante.> 

 

Art. 30. 

[1. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" krajowy plan inwestycyjny 

sporządzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie informacji 

przekazanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne z uwzględnieniem potrzeby 

modernizacji i poprawy infrastruktury, wspierania czystych technologii, a także 

dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw, zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 1, niezwłocznie po jego 

zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, uwzględniając poufność informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).] 

<1. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” krajowy plan 

inwestycyjny sporządzony przez ministra właściwego do spraw energii na podstawie 

informacji przekazanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne z 

uwzględnieniem potrzeby modernizacji i poprawy infrastruktury, wspierania 

czystych technologii, a także dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw, 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w decyzjach, o których mowa w art. 29 ust. 

1, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, uwzględniając 

poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503, z późn. zm.).> 

2. Krajowy plan inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz zadań 

inwestycyjnych, z określeniem dla każdego zadania inwestycyjnego w szczególności: 

1)   podmiotów podejmujących poszczególne zadania inwestycyjne; 

2)   okresu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz przewidywanych 

terminów zakończenia realizacji tych zadań inwestycyjnych; 

3)   kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w poszczególnych latach; 

4)   wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia na 

dostosowanie instalacji do przepisów w zakresie emisji przemysłowych, z wyjątkiem 

kosztów sfinansowanych ze źródeł, stanowiących pomoc publiczną; 

5)   wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do poniesienia na 

dostosowanie do przepisów w zakresie odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem 

kosztów sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną; 

6)   wyodrębnionej kwoty kosztów inwestycyjnych planowanych do sfinansowania ze 

środków krajowych i Unii Europejskiej, które stanowią pomoc publiczną. 
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Art. 36. 

1. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe jest weryfikowane przez biegłego rewidenta, o którym 

mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011). 

2. Biegły rewident w ramach weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządza 

opinię, w której poświadcza wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych 

kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień 

do emisji, z uwzględnieniem realizacji rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego. 

3. Kosztami inwestycyjnymi kwalifikowanymi do zbilansowania z wartością planowanych do 

przydzielenia uprawnień do emisji są koszty inwestycyjne netto poniesione na realizację 

zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym pomniejszone o 

wartość kosztów finansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną, a także o 

wartość finansowanych z innych źródeł kosztów poniesionych w związku ze spełnianiem 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz 

przepisów dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z 

zastrzeżeniem art. 35 ust. 1. Przez koszty inwestycyjne netto należy rozumieć koszty 

pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług, ale przed potrąceniem innych 

podatków i opłat. 

4. Opinia biegłego rewidenta sporządzona w języku polskim jest składana wraz z 

tłumaczeniem tej opinii przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Opinię biegłego 

rewidenta sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 6 pkt 3. 

5. Koszty weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz koszty tłumaczenia opinii 

biegłego rewidenta przez tłumacza przysięgłego ponosi podmiot realizujący zadanie 

inwestycyjne. 

6. [Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór:]  < Minister właściwy do spraw 

środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii określi, w 

drodze rozporządzenia, wzór:> 

1)   formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania 

inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 4, 

2)   formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, 

3)   formularza opinii biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 2, 

4)   formularza informacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia jednolitego standardu przekazywanych 

informacji, specyfiki zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie inwestycyjnym 

oraz potrzeby prawidłowego monitorowania ich realizacji, a także potrzeby zapewnienia 

zgodności pomocy publicznej z warunkami jej dopuszczalności. 
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Art. 42. 

1. Krajowy ośrodek sporządza corocznie raport z realizacji zadań inwestycyjnych na 

podstawie danych i informacji zawartych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych i 

przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 

listopada każdego roku. 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki zatwierdza raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w krajowym planie 

inwestycyjnym.] 

<2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw energii zatwierdza raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w 

krajowym planie inwestycyjnym.> 

3. Minister właściwy do spraw środowiska przedkłada raport, o którym mowa w ust. 2, 

Komisji Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza raport, o którym mowa w ust. 2, 

uwzględniając poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  24 lipca 2015 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI 

STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWYCH (Dz. U. poz. 

1265 i 1753)  

 

Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej zawiera: 

1)   określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii 

rozgraniczających teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, 

opracowanych geodezyjnie i przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w 

przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, w skali co najmniej 1:5000, przyjętych 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

3)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

4)   charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą określenie: 

a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 
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b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji; 

5)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.); 

6)   pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane; 

7)   mapy z projektem podziału tych nieruchomości, które tylko w części są położone w 

granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę stacji 

elektroenergetycznej, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami; 

8)   wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi 

wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana 

budowa stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o 

którym mowa w art. 19 ust. 3; 

9)   wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których 

mowa w pkt 8, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione; 

10)  wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi 

wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja o 

ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać 

skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1; 

11)  opinie, o których mowa w ust. 2; 

12)  wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi; 

13)  uzgodnienie zarządców dróg publicznych - w zakresie, w jakim projektowana 

inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, 

przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje 

ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego. 

2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej inwestor załącza opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742); 

[2)   ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw 

gospodarki, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania 
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sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);] 

<2)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do 

spraw energii, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do wznoszenia i 

wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

934 i 1014);> 

3)   Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega 

lub oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy 

ochronne; 

4)   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej; 

5)   właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671); 

7)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774); 

8)   właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego 

nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego - w zakresie, w jakim 

projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru 

kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub 

powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości; 

9)   właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

10)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w 

otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.); 

11)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); 

12)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 
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13)  właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do 

obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), w zakresie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

3. Organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

13, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii 

albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo 

jako pozytywne uzgodnienie wniosku. 

4. Kopię opinii, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, 

właściwy organ przekazuje wojewodzie. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane 

odrębnymi przepisami dla lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia  24 lipca 2015 r. O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI (Dz. U. 

poz. 1272 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 149) 

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot: 

a)  który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość ogólnej 

liczby głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z 

innymi osobami, lub 

b)  który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków 

organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  w przypadku którego więcej niż połowa członków zarządu innego podmiotu jest 

jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje 

kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym 

pierwszym w stosunku zależności, lub 

d)  który posiada udział kapitałowy w spółce osobowej o wartości wynoszącej co 

najmniej 50% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

e)  który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności 

innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie 

tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot; 

2)   podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego 

podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu 

dominującego; 
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3)   ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na 

wszystkie akcje albo na wszystkie udziały podmiotu; 

4)   istotnym uczestnictwie - rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie 

wpływu na działalność podmiotu poprzez: 

a)  posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 20% 

ogólnej liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym okresie, w organie 

stanowiącym podmiotu, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo 

zgromadzeniu wspólników, przy czym zmiany stanu posiadania udziałów albo akcji, 

w tym również zbycie całości udziałów albo akcji w tym okresie i ich nabycie nie 

wpływają na określenie istotnego uczestnictwa albo 

b)  posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co 

najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki; 

5)   podmiocie podlegającym ochronie - rozumie się przez to podmiot umieszczony w 

wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2; 

[6)   organie kontroli - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa.] 

<6)  organie kontroli – rozumie się przez to: 

a) ministra właściwego do spraw energii – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 

pkt 1–5, 8–10 oraz 12, 

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – w zakresie określonym w art. 

4 ust. 1 pkt 6, 7, 11, 13 i 14.> 

2. Ilekroć w ustawie mowa jest o spółce, dominacji nad spółką oraz istotnym uczestnictwie w 

spółce, należy przez to także rozumieć odpowiednio spółkę jawną, partnerską, 

komandytową, komandytowo-akcyjną dominację nad taką spółką oraz istotne uczestnictwo 

w takiej spółce. Stosunek dominacji i istotne uczestnictwo ustala się w takim przypadku 

również poprzez stwierdzenie, iż podmiot dominujący jest uprawniony do decydowania w 

sprawach spółki sam, lub wspólnie z innymi osobami. 

3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby 

głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na 

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale 

zakładowym, poprzez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo 

objęcie udziałów albo akcji. 

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo 

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale 

zakładowym, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części. 

5. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się 

również przypadki, gdy: 
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1)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, 

w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo 

podmiotem zależnym od takiego podmiotu, 

2)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego 

statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące 

prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w 

tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 

3)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale 

na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie 

portfelem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 

4)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z 

którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do 

wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z 

udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

5)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad spółką 

będącą podmiotem podlegającym ochronie jest dokonywane przez grupę dwóch lub 

więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot 

zawarł umowę, dotyczącą nabycia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem 

podlegającym ochronie, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą 

w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień 

do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw 

z udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

6)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w spółce będącej podmiotem 

podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad taką spółką jest dokonywane przez 

podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 

nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji spółki będącej 

podmiotem podlegającym ochronie lub nabywania udziałów albo akcji spółek z 

siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej 

-   zwane dalej "nabyciem pośrednim". 

6. Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji 

niewymienionej w ust. 3-5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec 

podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki, będącej 

podmiotem podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki 

będącej podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne 

uczestnictwo, albo wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej 

spółki albo jego zorganizowanej części. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek 
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czynności, dokonanej na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska, w szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycia lub objęcia udziałów albo akcji spółki 

z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej spółką dominującą wobec 

spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, przepisy ustawy stosuje się w zakresie 

skutków określonych w zdaniu pierwszym. 

7. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym 

mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo 

akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 

albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym albo 

będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym 

ochronie, bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku: 

1)   umorzenia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tej spółki, 

2)   podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie albo połączenia jej z inną 

spółką, 

3)   zmiany umowy albo statutu spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w 

zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, ustanowienia bądź zmiany lub 

zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo 

akcjonariuszom tej spółki, 

4)   unieważnienia akcji albo dokumentów akcji spółki będącej podmiotem podlegającym 

ochronie 

-   zwane dalej "nabyciem następczym". 

8. Istotne uczestnictwo, w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a, ustala się również, jeżeli zachodzi 

ono wskutek posiadania udziałów albo akcji lub praw z akcji albo udziałów przez 

podmioty, o których mowa w ust. 5, bez względu na liczbę i rodzaj dokonywanych między 

nimi transakcji. 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli. 

2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w 

zakresie objętym ustawą, w szczególności: 

1)   przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, 

obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, 

o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6; 

2)   przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli. 

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 
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4)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

7)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

8)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

9)   ministra właściwego do spraw transportu; 

10)  ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

10a) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

10b) ministra właściwego do spraw energii; 

10c) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Agencji Wywiadu; 

13)  Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

14)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

17)  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". 

[5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje organ kontroli, wskazując 

jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.] 

<5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu 

Konsultacyjnego.> 

 

Art. 14. 

1. Pracami Komitetu Konsultacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego. 

2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą. W 

przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego. 

3. Koszty działania Komitetu Konsultacyjnego, są pokrywane z budżetu państwa, z części 

której dysponentem jest organ kontroli. 

4. Komitet Konsultacyjny przyjmuje w formie uchwały regulamin organizacyjny, określający 

sposób jego pracy. 

[5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia urząd obsługujący organ 

kontroli.] 

<5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa.> 

 

 

 

 


