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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o  poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  
(druk nr  653) 
 

Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. - na podstawie art. 47 ust. 1 – 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 694 do Komisji 

do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 19 lipca 2016 r. 

wnosi:  

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1: 

1) w pkt 1 w lit. a w zakresie art. 3 pkt 3b:  
a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „paliwa ciekłe –” skreśla się wyraz 

„następujące”, 
b) w części wspólnej wyraz „wymienione” zastępuje się wyrazem „określone”, skreśla 

się odnośnik „3)” oraz wyraz „określają” zastępuje się wyrazem „ustanawiają”; 
2) w pkt 1 w lit. c: 

a) w zakresie art. 3 pkt 12c we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „podmiot 
przywożący” skreśla się wyrazy „paliwa ciekłe”, 

b) w zakresie art. 3 pkt 12c lit. a wyrazy „o którym mowa” zastępuje się wyrazami „o 
których mowa”, 
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c) w zakresie art. 3 pkt 12c lit. b po wyrazach „jakąkolwiek czynność prawną” dodaje 
się wyrazy „lub faktyczną”, 

d) w zakresie art. 3 pkt 12f wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami 
„Unii Europejskiej”, 

e) w zakresie art. 3 pkt 12g wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami 
„Unii Europejskiej”; 

3) w pkt 2 w zakresie art. 4ba: 
a) ust. 1 wyrazy „Aktualny wykaz” zastępuje się wyrazem „Wykaz”, 
b) ust. 3 po wyrazach „jeżeli ją posiada” dodaje się przecinek,  
c) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez 
wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o 
których mowa w ust. 1, wraz z podaniem miejsca ich świadczenia.”, 

d) w ust. 5 skreśla się pkt 3; 
4) w pkt 5: 

a) w lit. b w zakresie art. 23 ust. 2 pkt 21c lit. g skreśla się wyrazy „zgodnie z art. 42a,”, 
b) w lit d w zakresie art.  23 ust. 3b po wyrazach „Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych” skreśla się przecinek, 
c) w lit e w zakresie art.  23 ust. 4a wyrazy „Komendanta Głównego Policji, opinii” 

zastępuje się wyrazami „Komendanta Głównego Policji opinii,”; 
5) w pkt 6: 

a) w zakresie art. 23r ust. 1 pkt 1 wyraz „wpisu” zastępuje się wyrazem „wpisem”, 
b) w zakresie art. 23t wyrazy „o której mowa w art. 23r” zastępuje się wyrazami „o 

której mowa w art. 23r ust. 1”, 
c) w zakresie art. 23w wyrazy „z wyłączeniem ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 1-4 

oraz 6-8”; 
6) w pkt 8 w zakresie art. 32: 

a) ust. 1 pkt 2 po wyrazach „z wyłączeniem” skreśla się dwukropek, 
b) ust. 6: 

– po wyrazach „przesyłanie lub dystrybucja, obrót” dodaje się przecinek, 
– po wyrazach „o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz” skreśla się przecinek, 
– wyrazy „biorąc pod uwagę” zastępuje się wyrazem „stosując”; 

c) ust. 7 po wyrazach „Minister właściwy do spraw energii” skreśla się przecinek; 
7) w pkt 9: 

a) w zakresie art. 32c ust. 3 wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami 
„o których mowa w art. 32a ust. 4”, 

b) w zakresie art. 32c ust. 5 wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami 
„o których mowa w art. 32a ust. 4”, 

c) w zakresie art. 32d ust. 2 pkt 1 wyrazy „o których mowa w art. 32c ust. 2” zastępuje 
się wyrazami „o których mowa w art. 32a ust. 4”, 

d) w zakresie art. 32d ust. 4 wyrazy „rodzaju i przeznaczeniu infrastruktury paliw 
ciekłych” zastępuje się wyrazami „rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw 
ciekłych”; 

8) w pkt 18 lit. e w zakresie art. 41: 



3 
 

a) ust. 4a pkt 2 wyrazy „tej informacji” zastępuje się wyrazami „tych informacjach”, 
b) ust. 4b po wyrazach „poza przypadkami określonymi w ust. 4” skreśla się przecinek; 

9) w pkt 18 lit. f w zakresie art. 41 ust. 7 pkt 4 skreśla się wyrazy „, zgodnie z art. 42a”; 
10) w pkt 21: 

a) w zakresie art. 43a ust. 2 po wyrazach „o którym mowa w art. 32a,” dodaje się 
wyrazy „jeżeli jest wymagany,”, 

b) w zakresie art. 43a ust. 3: 
– po wyrazach „w tym obrotu nimi z zagranicą” dodaje się przecinek, 
– wyrazy „jest prowadzona zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury 

Scalonej (kody CN) jaką posiadają określone w przepisach” zastępuje się 
wyrazami „są prowadzone zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury 
Scalonej (kody CN) jaką posiadają paliwa ciekłe stosownie do przepisów”; 

11) w pkt 22: 
a) w zakresie art. 43b ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) aktualną treść koncesji.”, 
b) w zakresie art. 43b ust. 5 pkt 4 wyrazy „o którym mowa w art. 37 ust. 1a” zastępuje 

się wyrazami „o którym mowa w art. 37 ust. 2a”, 
c) w zakresie art. 43e ust. 3 wyraz „infrastruktury” zastępuje się wyrazem 

„infrastrukturze”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 4, 14, 16–21, 23–25, 31, 
32, 39, 41–43, 45 i 49. 

 
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b: 

1) w zakresie art. 3 pkt 10g po wyrazach „cysterny kolejowe” dodaje się wyrazy „ , 
cysterny kontenerowe”; 

2) w zakresie art. 3 pkt 10j po wyrazach „cysterny kolejowe” dodaje się wyrazy „ , 
cysterny kontenerowe”; 

– KP Kukiz ’15 
– KP PiS 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 3. 

3) w art. 1 w pkt 1 lit. d i e nadać brzmienie: 
„d) pkt 45 otrzymuje brzmienie: 

„45) wytwarzanie: 
a) produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie 

energetycznym, 
b) produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w 

procesach: 
– przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), 

półproduktów rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo 
przerobu biomasy, 

– przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych 
lub poprzez mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, 
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– przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu 
przepisów o podatku akcyzowym;”, 

e) w pkt 55 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 56-58 w brzmieniu: 
„56) magazynowanie paliw gazowych – świadczenie usług przechowywania paliw 

gazowych w instalacji magazynowej; 
57) magazynowanie paliw ciekłych – świadczenie usług przechowywania paliw 

ciekłych w instalacji magazynowania paliw ciekłych; 
58) przeładunek paliw ciekłych – świadczenie usług załadowywania lub 

rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern 
kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw 
ciekłych.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
4) w art. 1 w pkt 5 po lit. b dodać lit. … w brzmieniu: 

„… w ust. 3 skreśla się wyrazy „i ust. 5”,”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
5) w art. 1 w pkt 6 w zakresie art. 23r ust. 3: 

a) po wyrazach „Szef Służby Celnej,” skreślić wyrazy „Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów,”, 

b) po wyrazach „Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,” dodać wyrazy 
„Inspekcja Handlowa,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) w art. 33: 
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
podatkowego lub organu kontroli skarbowej.”, 

b) w ust. 1a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 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. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352), w 
wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 lub 5 tej ustawy; 
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3) zawarł umowę przedwstępną wobec umowy o wykonywanie zadań w 
zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której 
mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2.”, 

c) w ust. 1b pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę 

przedwstępną wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy 
wymienionej w ust. 1a pkt 2, gwarantujące utrzymywanie zapasów 
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem 
wykonywanej działalności koncesjonowanej.”, 

d) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 
„1c. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE 

o: 
1) zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, 

o której mowa w ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz 
2) zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 

ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy 
– w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.”, 

e) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 
„1d. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję  na 

wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo 
występuje z wnioskiem o udzielenie takich koncesji, warunki, o których 
mowa ust. 1b pkt 1 i 3, dotyczą także posiadanej albo udzielanej takiemu 
przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Prezes URE z urzędu 
wszczyna postępowanie w sprawie zmiany posiadanej przez 
przedsiębiorcę zagranicznego koncesji na obrót paliwami ciekłymi.”, 

f) w ust. 3: 
– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, z uwzględnieniem pkt 5;”, 

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 
„5) skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe 

polegające na zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące 
uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości albo 
skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy wartość przedmiotu 
czynu zabronionego jest wielka; 

6) jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub 
sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 
pkt 34–36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, został 
w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności 
gospodarczej określonej ustawą, z uwzględnieniem pkt 5.”, 

g) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
„3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą 
zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i 
zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 z 
uwzględnieniem ust. 3 pkt 5, dotyczy również osób uprawnionych do ich 
reprezentowania, a także członków rad nadzorczych.”, 

h) uchyla się ust. 3b, 
i) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku 
wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu 
zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego mającego związek z przedmiotem działalności gospodarczej 
określonej ustawą lub gdy wydano takie postanowienie wobec osób oraz 
członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu zakończenia 
postępowania.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawkami nr 8, 9, 12, 13 i 33. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 7. 

 
7) w art 1 pkt 10 w lit. g po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Prezes URE może zawiesić postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku 
wnioskodawcy, przeciwko któremu wniesiono akt oskarżenia w sprawie popełniania 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mające związek z przedmiotem 
działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy akt oskarżenia wniesiono 
przeciwko osobom, o których mowa w ust. 3a, do czasu zakończenia 
postępowania.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
8) w art. 1 w pkt 11 lit. d i e nadać brzmienie: 

„d) w ust. 1c: 
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, 
oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub 
kopie umów, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4;”, 

– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego, o 

którym mowa w art. 38e ust. 1.”, 
e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich 
wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie 
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia wezwania. 

2b. Wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w 
sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez 
rozpoznania.”;”; 
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– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 1 w pkt 12 lit. c nadać brzmienie: 

„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: 
„2a. Koncesje na obrót paliwami ciekłymi w sytuacji, o której mowa w art. 33 ust. 

1d, obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wytwarzanie paliw ciekłych 
określają ponadto numer, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany w 
obrocie paliwami ciekłymi na potrzeby podatku od towarów i usług, nadany 
zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

2b. W przypadku gdy ustawa wymaga spełnienia warunku, o którym mowa w art. 
33 ust. 1b pkt 1, dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 2a dotyczą 
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 
ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

2c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a, 
przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane złożyć wniosek o zmianę 
koncesji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

2d. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE 
zmiany danych, o których mowa w art. 35 ust. 1c pkt 4 i 5, w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia tych zmian.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
10) w art. 1 w pkt 13 dotyczącym art. 38a po lit. a dodać nową literę w brzmieniu: 

 „…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu: 
„1a. W przypadku gazu płynnego (LPG) kwotę zabezpieczenia majątkowego, 

o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o: 
1) kwotę zabezpieczenia akcyzowego w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym złożonego przez wnioskodawcę; 
2) kwotę zabezpieczenia akcyzowego w rozumieniu przepisów 

akcyzowych złożonego zamiast wnioskodawcy lub łącznie z 
wnioskodawcą przez inny podmiot zgodnie z przepisami o podatku 
akcyzowym, 

3) kwotę zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 
wynikającą z decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego wydanej 
na rzecz wnioskodawcy na podstawie przepisów o podatku 
akcyzowym, 

4) kwotę zabezpieczenia długu celnego w rozumieniu przepisów prawa 
celnego złożonego przez wnioskodawcę 

– w zakresie, w jakim kwoty te dotyczą gazu płynnego (LPG). 
1b. W razie ustania okoliczności uzasadniających obniżenie wysokości 

zabezpieczenia majątkowego, o których mowa w ust. 1a, właściwy 
naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia odpowiedniej 
kwoty zabezpieczenia majątkowego w terminie nie krótszym niż 7 dni.  W 
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razie niezłożenia przez wnioskodawcę kwoty zabezpieczenia majątkowego 
w wyznaczonym terminie, właściwy naczelnik urzędu celnego informuje 
niezwłocznie Prezesa URE. 

1c. W przypadku gazu płynnego (LPG) udzielenie koncesji na wytwarzanie 
paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nie jest 
uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w 
ust. 1, o ile zabezpieczenie takie zostało już złożone przez wnioskodawcę 
w związku z udzieleniem innej koncesji dotyczącej gazu płynnego (LPG). 

1d.  W przypadku gazu płynnego (LPG) Prezes URE zwalnia z obowiązku 
złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, 
wnioskodawcę, który: 

1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;   
2) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają 

wywiązywanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1; 
3) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 

oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, 
likwidacyjne lub upadłościowe; 

4) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie 
właściwego organu kwot zobowiązań, o których mowa w ust. 1.”,”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
11) w art. 1 w pkt 13 w lit. a skreślić tiret pierwsze; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
12) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie: 

„b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 
„2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy 
przedsiębiorstwo energetyczne: 

1) nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa art. 33 ust. 1b 
pkt 1–3; 

2) nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że 
zawarło jedną z umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy 
wymienionej art. 33 ust. 1a pkt 2;  

3) posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem 
identyfikacyjnym innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 
2a; 

4) pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie 
utrzymuje zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa art. 5 
ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w przewidzianym terminie i 
wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty zapasowej , o której mowa w art. 
21b  ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w należnej wysokości 
albo w terminie; 
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5) pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu 
Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych.”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) w art. 1 w pkt 18 lit. d nadać brzmienie: 

„d) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7.”,”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
14) w art. 1 w pkt 22 w zakresie art. 43d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw 

ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot 
przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, 
Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne 
sprawozdanie o rodzajach  oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i 
wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, poprzez wskazanie 
formy rozporządzenia nimi lub przedstawienie informacji o zużyciu ich na 
potrzeby własne – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 
dotyczy sprawozdanie.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza 

kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości 
produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury 
Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
15) w art. 1 w pkt 25 w zakresie art. 57g ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W przypadku odpowiedzialności przewidzianej w ust. 3, nie podlega karze za 
przestępstwo określone w ust. 1, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego 
do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu 
przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu 
albo umożliwiło wykrycie innego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 
mających związek z prowadzeniem działalności w zakresie paliw ciekłych; jeżeli 
sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, 
sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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16) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1412) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Państwowa 
Inspekcja Sanitarna kontroluje również spełnianie przez podmiot 
kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059, z późn. zm.) oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot 
kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
17) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 720) w art. 2 w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i  
dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie paliw ciekłych.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
18) w art. 4: 

a) w pkt 1 lit. b nadać brzmienie: 
„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a: 

„1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 
1 pkt 3, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, jeżeli budowa gazociągu przesyłowego nie stanowi 
zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. 
Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie 
zgody.”, 

b) pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 84a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru 
budowlanego kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany 
obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 
oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot kontrolowany 
obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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19) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 37 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 

w brzmieniu: 
„19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 

3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).”; 

2) w art. 44 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 8 w brzmieniu: 
„8) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 

i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.”.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
20) art. 7 nadać brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 46 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, 

przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;”; 
2) w art. 79 w ust. 2 pkt 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);”; 

3) w art. 82 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 
„3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;”; 
4) w art. 83 w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;”; 

5) po art. 84b dodaje się art. 84ba w brzmieniu: 
„Art. 84ba. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się do próby 

technicznej, o której mowa w art. 29d 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. z 2014 r. 
poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352).”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
21) w art. 8: 

a) w pkt 2 w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b wyrazy „o którym mowa” zastąpić 
wyrazami „o których mowa”, 

b) po pkt 2 dodać pkt … i … w brzmieniu: 
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„…) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 
„Art. 23a. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy realizuje obowiązek, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1, w co najmniej 50% za pomocą 
biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych oraz zobowiązany 
jest to udokumentować.”; 

…) w art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania 

kontroli podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w 
zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 
23a.”;” 

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) w art. 33: 

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie 

wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23a;”, 
b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

„5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a, kara pieniężna 
wynosi 0,1 zł za każdy MJ wartości energetycznej biokomponentów, 
które podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy był 
obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania 
obowiązku, o którym mowa w art. 23a, a których udziału nie 
udokumentował.”, 

c) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) w zakresie pkt 2a, 2b, 5, 5a, 7a, 8a, 8d i 8e – Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki.”;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
22) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, prowadzone są w 

systemie informatycznym i udostępniane są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów.”; 

2) w art. 16: 
a) w ust. 2 uchyla się pkt 5, 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Przepis art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do 
przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Inspektor w toku kontroli żąda okazania: 
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1) koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie wytwarzania, 
magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji 
oraz obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami 
ciekłymi z zagranicą, jeżeli taka koncesja jest wymagana ze 
względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
kontrolowanego przedsiębiorcę; 

2) decyzji o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1 
ustawy, o której mowa w pkt 1, jeżeli jest ona wymagana ze 
względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
kontrolowanego przedsiębiorcę.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
23) w art. 10: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeprowadzania kontroli u podmiotów objętych obowiązkiem 
tworzenia i utrzymywania zapasów, o których mowa w pkt 1, a także u 
przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz którym 
zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów;”;”, 

b) w pkt 2 w lit. b w zakresie art. 2 pkt 19 wyrazy „zbiorniku instalacji paliwowej 
środka transportu, o którym” zastąpić wyrazami „standardowych zbiornikach, o 
których”; 

c) w pkt 10: 
– przed lit. a dodać lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 2 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „pkt 3”,”, 
– lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust. 13 po wyrazach „działu III” dodaje się wyrazy „oraz działu V”,”, 
– po lit. c dodaje się lit. (…) w brzmieniu: 

„…) w ust. 14 po wyrazach „w dziale III” dodaje się wyrazy „oraz w dziale 
V”,”, 

d) w pkt 14 w zakresie art. 24b ust. 1 wyrazy „o której mowa w ust. 6” zastąpić 
wyrazami „o której mowa w ust. 7”, 

e) w pkt 15 w lit. a w zakresie art. 25 ust. 1 wyrazy „podmiot dokonujący przywozu 
gazu ziemnego, z zastrzeżeniem” zastąpić wyrazami „podmiot dokonujący przywozu 
gazu ziemnego, z uwzględnieniem”, 

f) w pkt 30 w zakresie art. 52 ust. 4 wyraz „wykonujące” zastąpić wyrazem 
„wykonującego”, 

g) w pkt 33 w lit. a w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 5a wyrazy „o których” zastąpić 
wyrazami „o której”, 

h) w pkt 33 w lit. a w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 19b wyraz „wykonujące” zastąpić 
wyrazem „wykonującego”, 

i) w pkt 33 w lit. c w zakresie art. 63 ust. 4 wyrazy „przeciętnego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w których” zastąpić wyrazami 
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„przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
obowiązującego w kwartale, w którym”, 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 23 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 28. 
 
24) w art. 10 w pkt 11 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Producenci i handlowcy składają Prezesowi Agencji co miesiąc deklarację o: 

1) wielkości przywozu ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw, 
a także strukturze produkcji i przywozu paliw, 

2) ilościach ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o których mowa w 
art. 5 ust. 6, 

3) tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub 
paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania, 

4) utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich 
strukturze oraz miejscach magazynowania, 

5)  wysokości opłaty zapasowej 
– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy 
przekazywana deklaracja.”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
25) w art. 10 w pkt 11 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 
„1a. Minister właściwy do spraw energii, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przekazywania Prezesowi Agencji właściwych danych oraz  ułatwienia 
składania deklaracji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której 
mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniem co do sposobu jej wypełniania. 

1b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, stanowią deklaracje w rozumieniu 
przepisów Ordynacji podatkowej. 

1c. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 
magazynowania ropy naftowej lub paliw przekazują Prezesowi Agencji co 
miesiąc informację o: 

1) magazynowanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich 
strukturze oraz miejscach magazynowania, 

2) magazynowanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich 
strukturze oraz miejscach magazynowania 

– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy 
przekazywana informacja.”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
26) w art. 10 w pkt 12 lit. d ust. 5–6 nadać brzmienie: 
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„d) ust. 5–6 otrzymują brzmienie: 
„5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przewozu gazu ziemnego podlega zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli liczna odbiorców nie jest większa niż 100 tys. i przewóz gazu 
ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3. Zwolnienia 
dokonuje minister właściwy do spraw energii, na wniosek tego 
przedsiębiorstwa, w drodze decyzji, na czas określony lub do czasu zmiany 
stanu faktycznego będącego podstaw do zwolnienia z tego obowiązku. 

5a. Zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega także podmiot, 
który uzyskał promesę koncesji na obrót gazem zmiennym z zagranicą, jeżeli 
uprawdopodobni, że liczba jego odbiorców nie będzie większa niż 100 tys. i 
przewóz gazu zmiennego nie przekroczy w ciągu roku kalendarzowego 100 mln 
m3. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

5b. Podmiot, o którym mowa w ust. 5a, jest obowiązany dołączyć do wniosku o 
udzielenie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego oświadczenie o prognozowanej wielkości przewozu gazu 
ziemnego oraz kopie umów przedwstępnych sprzedaży gazu ziemnego, które 
zawarł z dostawcą gazu ziemnego. 

5c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 5, zwolnione z 
obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowego gazu ziemnego, jest 
obowiązane: 

1) przedstawić minister właściwy do spraw energii pisemne, kwartalne 
sprawozdanie zawierające informacje o wielkościach zrealizowanego 
przewozu gazu ziemnego, w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 
kwartału, którego informacje te dotyczą; 

2) poinformować ministra właściwy do spraw energii o: 
a) przekroczeniu wielkości uprawniających do uzyskania zwolnienia z 

obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
oraz 

b) podjętych działaniach mających na celu utworzenie zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego 

– w terminie 15 dni od dnia wystąpienia każdego z tych zdarzeń. 
6. Nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w ust. 5 i 5a, przedsiębiorstwa 

energetyczne wchodzące w skład grupy kapitałowej – w rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – jeżeli łączna liczba ich odbiorców jest większa 
niż 100 tys. i łączny przewóz gazu ziemnego przekracza w ciągu roku 
kalendarzowego 100 mln m3.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 26 należy głosować łącznie z poprawką nr 47. 
 
27) w art. 10 pkt 13 nadać brzmienie: 

„13) w art. 24a: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 
zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 



16 
 

przywozu gazu ziemnego zapewnia nieograniczoną dyspozycyjność 
zapasów gazu ziemnego utrzymywanym w instalacjach magazynowych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogąc ustanawiać 
ograniczenia prawne lub faktyczne na tych zapasach, pod warunkiem, że 
ustanowione ograniczenia nie uniemożliwiają lub nie utrudniają 
interwencyjnego uwolnienia tych zapasów w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa. Przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 
zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przedstawia 
operatorowi systemów połączonych gazowych dokumenty umożliwiające 
weryfikację technicznych możliwości dostarczenia do sieci przesyłowej 
lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego 
utrzymywanych w instalacjach magazynowych poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umowy, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje dokumentów umożliwiających weryfikację technicznych 
możliwości dostarczenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej 
całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego utrzymywanych w instalacjach 
magazynowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na 
uwadze zapewnienie możliwości weryfikacji informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 2.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
28) w art. 10 pkt 14 nadać brzmienie: 

„14) po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu: 
„Art. 24b. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 
przywozu gazu ziemnego mogą zlecić, na podstawie umowy, 
wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu energetycznemu. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne przyjmujące zlecenie, o którym mowa w 
ust. 1, może zlecić jego wykonanie innemu przedsiębiorstwu 
energetycznemu.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 
29) w art. 10 w pkt 15, w art. 25: 

a) skreślić lit. b, 
b) w lit. d ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu 
ziemnego jest obowiązane poinformować Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia 
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przywozu gazu ziemnego najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego 
przywozu.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
30) w art. 10 pkt 24 nadać brzmienie: 

„24) po art. 29c dodaje się art. 29d–29g w brzmieniu: 
„Art. 29d. 1. Prezes Agencji może przeprowadzić kontrolę u właścicieli instalacji 

magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane zapasy 
interwencyjne, polegającą na przeprowadzeniu próby technicznej instalacji 
magazynowej lub magazynów w celu ustalenia rzeczywistej dostępności 
fizycznej zapasów interwencyjnych, w szczególności polegającej na 
przetłoczeniu określonej ilości tych zapasów. 

2. Na żądanie ministra właściwego do spraw energii lub Pełnomocnika 
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Prezes Agencji 
przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1. 

3. Właściciel systemu przesyłowego lub transportowego związanego z 
instalacją lub magazynem, w których utrzymywane są zapasy 
interwencyjne, współdziała przy przeprowadzeniu próby technicznej, o 
której mowa w ust. 1, z podmiotem kontrolowanym i Prezesem Agencji. 

4. Prezes Agencji zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, o której 
mowa w ust. 1, właścicieli instalacji magazynowej lub magazynów, w 
których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicieli systemów 
przesyłowych lub transportowych związanych z tymi instalacjami lub 
magazynami. W zawiadomieniu Prezes Agencji określa plan kontroli. 

5. Prezes Agencji ustala termin przeprowadzenia próby technicznej w 
uzgodnieniu z właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, w 
których są utrzymywane zapasy interwencyjne, i właścicielem związanych 
z tymi instalacjami lub magazynem systemów przesyłowych lub 
transportowych. Próbę rozpoczyna się nie później niż w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia właścicielowi instalacji magazynowej lub 
magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

Art. 29e. 1. Koszty przeprowadzenia próby technicznej pokrywane są z Funduszu 
Zapasów Interwencyjnych. 

2. Koszty przeprowadzenia próby technicznej nie mogą przewyższać 
średnich kosztów usług danego rodzaju z ostatniego roku kalendarzowego. 

3. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 29d ust. 4, właściciel instalacji magazynowej lub magazynu, 
w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właściciel 
związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych lub 
transportowych przekazuje Prezesowi Agencji zestawienie 
prognozowanych kosztów próby technicznej. 

4. Prezes Agencji sporządza kosztorys próby technicznej i doręcza go 
właścicielowi instalacji magazynowej lub magazynu, w których są 
utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicielowi związanych z tymi 
instalacjami lub magazynami systemów przesyłowych lub transportowych 
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w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zestawienia, o którym 
mowa w ust. 3.  

5. Koszty próby technicznej określone w kosztorysie Prezesa Agencji są 
wypłacane w dniu zakończenia kontroli. 

6. Jeśli koszty przeprowadzenia próby technicznej były wyższe niż 
wypłacone w dniu zakończenia kontroli, właściciel może w terminie 30 
dni od dnia zakończenia kontroli wystąpić do sądu powszechnego 
właściwego dla swojej siedziby z pozwem o zapłatę. Pozew wnosi się 
przeciwko Prezesowi Agencji.  

Art. 29f. 1. Przeprowadzenie próby technicznej, o której mowa w art. 29d ust. 1, 
odbywa się pod nadzorem komisji powoływanej przez Prezesa Agencji po 
zatwierdzeniu jej składu przez ministra właściwego do spraw energii.  

2. W skład komisji wchodzą pracownicy Agencji oraz po co najmniej jednym 
przedstawicielu ministra właściwego do spraw energii i Pełnomocnika 
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Członków 
komisji powołuje się spośród osób dysponujących odpowiednią wiedzą lub 
doświadczeniem w zakresie funkcjonowania infrastruktury energetycznej. 
Można powołać w skład komisji osobę nie będącą pracownikiem 
wymienionych organów, jeśli dysponuje ona odpowiednią wiedzą lub 
doświadczeniem w zakresie funkcjonowania infrastruktury energetycznej. 

3. Informacje o powołaniu Komisji i jej składzie Prezes Agencji doręcza 
właścicielom instalacji magazynowej lub magazynów, w których są 
utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicielom związanych z tymi 
magazynami systemów przesyłowych lub transportowych, na co najmniej 
14 dni przez rozpoczęciem próby technicznej. 

4. Członkom Komisji przysługuje prawo: 
1) wstępu na tereny objęte próbą techniczną; 
2) żądania ustanych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania 

dokumentów dotyczących przebiegu próby oraz parametrów 
technicznych instalacji magazynowej lub magazynów i związanych z 
tymi magazynami infrastruktury przesyłowej i transportowej. 

Art. 29g. 1. Z przeprowadzonej próby technicznej sporządzany jest protokół, który 
powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące parametrów 
technicznych magazynów lub związanych z tymi magazynami systemów 
przesyłowych i transportowych oraz dostępności fizycznej zapasów 
interwencyjnych.  

2. Za organizację próby technicznej, w tym obsługę Komisji i przygotowanie 
protokołu z przeprowadzonej próby technicznej, odpowiada Prezes 
Agencji.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
31) w art. 11 w zakresie art. 10 ust. 1 pkt 15a wyrazy „o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 

ustawy” zastąpić wyrazami „o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy” 
– KP PiS 

– przyjąć 
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32) w art. 12 w zakresie art. 30 ust. 3 pkt 9b wyrazy „o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 
ustawy” zastąpić wyrazami „o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
33) po art. 13 dodać art. … w brzmieniu: 

„Art. … W ustawie z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) uchyla się art. 8.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
34) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 3 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują 
moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
35) art. 15 nadać brzmienie:  

„Art. 15. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, 
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na 
wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie 
paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na 
podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w 
art. 1, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu 
dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w art. 3 
pkt 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający 
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się 
bez rozpoznania. 

3. Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie 
wniosku złożonego zgodnie z ust. 1 lub 2, przedsiębiorstwa energetyczne 
prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych 
obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o 
zmianę koncesji w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo nieuzupełnienia 
go zgodnie z ust. 2, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, 
magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw 
ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z 
zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z 
upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku. 
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5. Utrata mocy koncesji, o których mowa w ust. 4, nie wymaga stwierdzenia 
ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
23 i 868).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawkami nr 36–38. 
 
36) art. 17 nadać brzmienie: 

„Art. 17. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, 
podmioty wykonujące działalność polegającą na przeładunku paliw 
ciekłych składają wniosek o udzielenie koncesji na przeładunek paliw 
ciekłych lub wniosek o zmianę udzielonej koncesji na magazynowanie 
paliw ciekłych rozszerzający koncesję o tę działalność. 

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, 
podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw 
ciekłych w sposób,  który nie wymagał koncesji przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, składają wniosek o udzielenie lub zmianę 
posiadanej koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych. 

3. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, 
podmioty wykonujące działalność polegającą na obrocie benzynami 
lotniczymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, której wykonywanie nie 
wymagało koncesji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
składają wniosek o udzielenie lub zmianę posiadanej koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi albo koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz koncesji 
na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, nieuzupełnione w wyznaczonym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, w sposób spełniający 
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się 
bez rozpoznania. 

5. W przypadku niezłożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w 
terminie, o którym mowa w ust. 1–3 albo nieuzupełnienia go zgodnie z 
ust. 4, prowadzenie działalności polegającej na przeładunku lub 
wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie benzynami lotniczymi po terminie 
do złożenia albo uzupełnienia wniosku stanowi prowadzenie działalności 
bez wymaganej koncesji albo z naruszeniem warunków udzielonej 
koncesji.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
37) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne, które przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy wykonywały działalność polegającą na wytwarzaniu 
paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą w przypadku, o 
którym mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1, składają 
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wniosek o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi w celu 
dostosowania działalności do warunków, o  których  mowa  w  art.  33  
ust.  1b  pkt  1  i  3 w związku z art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w  art.  
1, w terminie  miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający 
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się 
bez rozpoznania. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo nieuzupełnienia go 
zgodnie z ust. 2, prowadzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia 
wniosku działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w 
przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 1, 
stanowi prowadzenie działalności z naruszeniem warunków udzielonej 
koncesji.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
38) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
podmioty prowadzące działalność w zakresie magazynowania paliw 
ciekłych z wykorzystaniem bezzbiornikowych magazynów paliw ciekłych, 
składają wniosek o udzielenie koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, 
koncesji na magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych albo zmianę 
posiadanej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający 
wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się 
bez rozpoznania. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 
albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, prowadzenie po terminie do 
złożenia albo uzupełnienia wniosku działalności polegającej na 
magazynowaniu paliw ciekłych z wykorzystaniem bezzbiornikowych 
magazynów paliw ciekłych stanowi prowadzenie działalności bez 
wymaganej koncesji albo z naruszeniem warunków udzielonej koncesji.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 

39) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „koncesji wydanych przed wejściem w życie ustawy” zastąpić 
wyrazami „koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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40) skreślić art. 21; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić  
 
41) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. 1. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące przed dniem jej wejścia w 
życie działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie 
paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG, składają 
zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ustawy zmienianej 
w art. 1. 

2. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne 
zabezpieczenia majątkowego, w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesja na obrót paliwami 
ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG wydana przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy wygasa albo z mocy prawa zostaje 
ograniczony jej zakres. 

3. Utrata mocy koncesji, o których mowa w ust. 2, nie wymaga stwierdzenia 
ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. W przypadku ograniczenia zakresu koncesji, o którym mowa w ust. 2, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdza zmianę zakresu koncesji z 
urzędu.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
42) w art. 23 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„Art. 23. 1. Zabezpieczenia majątkowe, o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do 
czasu na jaki zostały ustanowione. 

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje właściwym ze względu na 
aktualną siedzibę przedsiębiorstwa energetycznego naczelnikom urzędów 
celnych zabezpieczenia majątkowe złożone przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
43) w art. 26 wyrazy „o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 8, przed 

wejściem” zastąpić wyrazami „o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 8, 
przed dniem wejścia”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
44) w art. 27 wyraz „miesiąca” zastąpić wyrazami „dwóch miesięcy” 
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– KP PiS 
– przyjąć 

 
45) w art. 30 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 
ust.1 pkt 1–4 w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, składają pierwszą 
informację o eksploatowanej lub wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw 
ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 43e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
46) w art. 31 po wyrazach „Przepisy art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 14 i art. 15 ustawy zmienianej 

w art. 10 stosuje się odpowiednio” kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „z tym że 
wniosek, o którym mowa w art. 14, składa się nie później niż 14 dni przed powstaniem 
obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 
paliw.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
47) skreślić art. 33 i art. 34; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
48) art. 41 nadać brzmienie: 

„Art. 41. 1. Postępowania w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji, o których mowa 
art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie paliw ciekłych 
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
umarza się, z wyłączeniem postępowań wszczętych na podstawie art. 6 
ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1052) oraz postępowań 
wszczętych na podstawie art. 39 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Nie wszczyna się postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji, o 
której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej w art. 1, na 
podstawie wniosków, które wpłynęły po dniu wejścia w życie ustawy, a 
przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, z wyłączeniem postępowań na podstawie art. 6 ustawy z 
dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw oraz postępowań na podstawie art. 39 ustawy 
zmienianej w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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49) w art. 42 w ust. 4 wyraz „wielkość” zastąpić wyrazem „wysokość”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

50) w art. 43 przed pkt 1 dodać pkt … i … w brzmieniu: 
„…) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 3 pkt 10f, pkt 10 lit. c, d i f-j, pkt 11 lit. d w zakresie 

art. 35 ust. 1c pkt 6, pkt 12 lit. b i c, pkt 18 lit. a, b, d i e w zakresie art. 41 ust. 4a 
oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

…) art. 8 pkt 3 i 4 oraz 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 

 

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r.  

 
Sprawozdawca 

 
 

/-/Maciej Małecki 
 

 
Przewodniczący Komisji  

 
 

/-/Marek Suski 

 


	Druk nr 694-A         
	DODATKOWE SPRAWOZDANIE
	1) w art. 1:
	1) w pkt 1 w lit. a w zakresie art. 3 pkt 3b:
	a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „paliwa ciekłe –” skreśla się wyraz „następujące”,
	b) w części wspólnej wyraz „wymienione” zastępuje się wyrazem „określone”, skreśla się odnośnik „3)” oraz wyraz „określają” zastępuje się wyrazem „ustanawiają”;

	2) w pkt 1 w lit. c:
	a) w zakresie art. 3 pkt 12c we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „podmiot przywożący” skreśla się wyrazy „paliwa ciekłe”,
	b) w zakresie art. 3 pkt 12c lit. a wyrazy „o którym mowa” zastępuje się wyrazami „o których mowa”,
	c) w zakresie art. 3 pkt 12c lit. b po wyrazach „jakąkolwiek czynność prawną” dodaje się wyrazy „lub faktyczną”,
	d) w zakresie art. 3 pkt 12f wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami „Unii Europejskiej”,
	e) w zakresie art. 3 pkt 12g wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami „Unii Europejskiej”;

	3) w pkt 2 w zakresie art. 4ba:
	a) ust. 1 wyrazy „Aktualny wykaz” zastępuje się wyrazem „Wykaz”,
	b) ust. 3 po wyrazach „jeżeli ją posiada” dodaje się przecinek,
	c) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa w ust. ...
	d) w ust. 5 skreśla się pkt 3;


	4) w pkt 5:
	a) w lit. b w zakresie art. 23 ust. 2 pkt 21c lit. g skreśla się wyrazy „zgodnie z art. 42a,”,
	b) w lit d w zakresie art.  23 ust. 3b po wyrazach „Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych” skreśla się przecinek,
	c) w lit e w zakresie art.  23 ust. 4a wyrazy „Komendanta Głównego Policji, opinii” zastępuje się wyrazami „Komendanta Głównego Policji opinii,”;

	5) w pkt 6:
	a) w zakresie art. 23r ust. 1 pkt 1 wyraz „wpisu” zastępuje się wyrazem „wpisem”,
	b) w zakresie art. 23t wyrazy „o której mowa w art. 23r” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 23r ust. 1”,
	c) w zakresie art. 23w wyrazy „z wyłączeniem ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 1-4 oraz 6-8”;

	6) w pkt 8 w zakresie art. 32:
	a) ust. 1 pkt 2 po wyrazach „z wyłączeniem” skreśla się dwukropek,
	b) ust. 6:
	– po wyrazach „przesyłanie lub dystrybucja, obrót” dodaje się przecinek,
	– po wyrazach „o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz” skreśla się przecinek,
	– wyrazy „biorąc pod uwagę” zastępuje się wyrazem „stosując”;

	c) ust. 7 po wyrazach „Minister właściwy do spraw energii” skreśla się przecinek;

	7) w pkt 9:
	a) w zakresie art. 32c ust. 3 wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 32a ust. 4”,
	b) w zakresie art. 32c ust. 5 wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 32a ust. 4”,
	c) w zakresie art. 32d ust. 2 pkt 1 wyrazy „o których mowa w art. 32c ust. 2” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 32a ust. 4”,
	d) w zakresie art. 32d ust. 4 wyrazy „rodzaju i przeznaczeniu infrastruktury paliw ciekłych” zastępuje się wyrazami „rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych”;

	8) w pkt 18 lit. e w zakresie art. 41:
	a) ust. 4a pkt 2 wyrazy „tej informacji” zastępuje się wyrazami „tych informacjach”,
	b) ust. 4b po wyrazach „poza przypadkami określonymi w ust. 4” skreśla się przecinek;

	9) w pkt 18 lit. f w zakresie art. 41 ust. 7 pkt 4 skreśla się wyrazy „, zgodnie z art. 42a”;
	10) w pkt 21:
	a) w zakresie art. 43a ust. 2 po wyrazach „o którym mowa w art. 32a,” dodaje się wyrazy „jeżeli jest wymagany,”,
	b) w zakresie art. 43a ust. 3:
	– po wyrazach „w tym obrotu nimi z zagranicą” dodaje się przecinek,
	– wyrazy „jest prowadzona zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN) jaką posiadają określone w przepisach” zastępuje się wyrazami „są prowadzone zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN) jaką posiadają p...


	11) w pkt 22:
	a) w zakresie art. 43b ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) aktualną treść koncesji.”,

	b) w zakresie art. 43b ust. 5 pkt 4 wyrazy „o którym mowa w art. 37 ust. 1a” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 37 ust. 2a”,
	c) w zakresie art. 43e ust. 3 wyraz „infrastruktury” zastępuje się wyrazem „infrastrukturze”;

	– KP PiS
	2) w art. 1 w pkt 1 w lit. b:
	– KP Kukiz ’15
	– KP PiS
	3) w art. 1 w pkt 1 lit. d i e nadać brzmienie:
	„d) pkt 45 otrzymuje brzmienie:
	„45) wytwarzanie:
	a) produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym,
	b) produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach:
	– przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy,
	– przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi,
	– przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;”,



	e) w pkt 55 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 56-58 w brzmieniu:
	„56) magazynowanie paliw gazowych – świadczenie usług przechowywania paliw gazowych w instalacji magazynowej;
	57) magazynowanie paliw ciekłych – świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w instalacji magazynowania paliw ciekłych;
	58) przeładunek paliw ciekłych – świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych.”;”;


	– KP PiS
	4) w art. 1 w pkt 5 po lit. b dodać lit. … w brzmieniu:
	„… w ust. 3 skreśla się wyrazy „i ust. 5”,”;

	– KP PiS
	5) w art. 1 w pkt 6 w zakresie art. 23r ust. 3:
	a) po wyrazach „Szef Służby Celnej,” skreślić wyrazy „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,”,
	b) po wyrazach „Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,” dodać wyrazy „Inspekcja Handlowa,”;

	– KP PiS
	6) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie:
	„10) w art. 33:
	a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
	„6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł...

	b) w ust. 1a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
	„2) zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowa...
	3) zawarł umowę przedwstępną wobec umowy o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2.”,

	c) w ust. 1b pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, gwarantujące utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z z...

	d) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
	„1c. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE o:
	1) zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz
	2) zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy

	– w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.”,

	e) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
	„1d. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję  na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje z wnioskiem o udzielenie takich koncesji, warunki, o których mowa ust. 1b pkt 1 i 3, dotyczą ta...

	f) w ust. 3:
	– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwzględnieniem pkt 5;”,

	– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
	„5) skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe polegające na zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości albo skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy wartość przedmiotu...
	6) jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 pkt 34–36 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za prz...


	g) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
	„3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach...

	h) uchyla się ust. 3b,
	i) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
	„3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z przedmiotem działalnoś...



	– KP PiS
	7) w art 1 pkt 10 w lit. g po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:
	„3c. Prezes URE może zawiesić postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, przeciwko któremu wniesiono akt oskarżenia w sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej...

	– KP Nowoczesna
	8) w art. 1 w pkt 11 lit. d i e nadać brzmienie:
	„d) w ust. 1c:
	– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
	„6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4;”,

	– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
	„8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38e ust. 1.”,


	e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
	„2a. W przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
	2b. Wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania.”;”;


	– KP PiS
	9) w art. 1 w pkt 12 lit. c nadać brzmienie:
	„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
	„2a. Koncesje na obrót paliwami ciekłymi w sytuacji, o której mowa w art. 33 ust. 1d, obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wytwarzanie paliw ciekłych określają ponadto numer, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany w obrocie paliwami ciekłym...
	2b. W przypadku gdy ustawa wymaga spełnienia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1, dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 2a dotyczą oddziału przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskie...
	2c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane złożyć wniosek o zmianę koncesji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
	2d. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany danych, o których mowa w art. 35 ust. 1c pkt 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”;”;


	– KP PiS
	10) w art. 1 w pkt 13 dotyczącym art. 38a po lit. a dodać nową literę w brzmieniu:
	„…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu:
	„1a. W przypadku gazu płynnego (LPG) kwotę zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o:
	1) kwotę zabezpieczenia akcyzowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym złożonego przez wnioskodawcę;
	2) kwotę zabezpieczenia akcyzowego w rozumieniu przepisów akcyzowych złożonego zamiast wnioskodawcy lub łącznie z wnioskodawcą przez inny podmiot zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym,
	3) kwotę zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego wynikającą z decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego wydanej na rzecz wnioskodawcy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym,
	4) kwotę zabezpieczenia długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego złożonego przez wnioskodawcę

	– w zakresie, w jakim kwoty te dotyczą gazu płynnego (LPG).
	1b. W razie ustania okoliczności uzasadniających obniżenie wysokości zabezpieczenia majątkowego, o których mowa w ust. 1a, właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia odpowiedniej kwoty zabezpieczenia majątkowego w terminie nie kr...
	1c. W przypadku gazu płynnego (LPG) udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nie jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, o ile zabezpieczenie takie zostało już ...
	1d.  W przypadku gazu płynnego (LPG) Prezes URE zwalnia z obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcę, który:
	1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
	2) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1;
	3) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
	4) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego organu kwot zobowiązań, o których mowa w ust. 1.”,”;



	– KP Nowoczesna
	11) w art. 1 w pkt 13 w lit. a skreślić tiret pierwsze;
	– KP PO
	12) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie:
	„b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
	„2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne:
	1) nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa art. 33 ust. 1b pkt 1–3;
	2) nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło jedną z umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej art. 33 ust. 1a pkt 2;
	3) posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem identyfikacyjnym innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a;
	4) pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie utrzymuje zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa art. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty za...
	5) pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”,”;



	– KP PiS
	13) w art. 1 w pkt 18 lit. d nadać brzmienie:
	„d) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7.”,”;


	– KP PiS
	14) w art. 1 w pkt 22 w zakresie art. 43d:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, Prezesowi Agencji Rezerw Ma...

	b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy...


	– KP PiS
	15) w art. 1 w pkt 25 w zakresie art. 57g ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. W przypadku odpowiedzialności przewidzianej w ust. 3, nie podlega karze za przestępstwo określone w ust. 1, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw...

	– KP PiS
	16) art. 2 nadać brzmienie:
	„Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U...


	– KP PiS
	17) art. 3 nadać brzmienie:
	„Art. 3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720) w art. 2 w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i  dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
	„19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie paliw ciekłych.”.”;


	– KP PiS
	18) w art. 4:
	a) w pkt 1 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a:
	„1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli budowa gazociągu przesyłowego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczyposp...


	b) pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) w art. 84a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru budowlanego kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U...



	– KP PiS
	19) art. 5 nadać brzmienie:
	„Art. 5. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 37 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
	„19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).”;

	2) w art. 44 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
	„8) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.”.”;



	– KP PiS
	20) art. 7 nadać brzmienie:
	„Art. 7. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 46 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;”;

	2) w art. 79 w ust. 2 pkt 4b otrzymuje brzmienie:
	„4b) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);”;

	3) w art. 82 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
	„3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;”;

	4) w art. 83 w ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
	„3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;”;

	5) po art. 84b dodaje się art. 84ba w brzmieniu:
	„Art. 84ba. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się do próby technicznej, o której mowa w art. 29d ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez...



	– KP PiS
	21) w art. 8:
	a) w pkt 2 w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 25 lit. b wyrazy „o którym mowa” zastąpić wyrazami „o których mowa”,
	b) po pkt 2 dodać pkt … i … w brzmieniu:
	„…) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

	„Art. 23a. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 23 ust. 1, w co najmniej 50% za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych oraz zobowiązany jest to udokumentować.”;
	…) w art. 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 23a.”;”


	c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
	„4) w art. 33:
	a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
	„5a) będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 23a;”,

	b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
	„5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a, kara pieniężna wynosi 0,1 zł za każdy MJ wartości energetycznej biokomponentów, które podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania obowiązku, ...

	c) w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) w zakresie pkt 2a, 2b, 5, 5a, 7a, 8a, 8d i 8e – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.”;”;




	– KP PiS
	22) art. 9 nadać brzmienie:
	„Art. 9. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
	„4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, prowadzone są w systemie informatycznym i udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”;

	2) w art. 16:
	a) w ust. 2 uchyla się pkt 5,
	b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Przepis art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.”,

	c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
	„5a. Inspektor w toku kontroli żąda okazania:
	1) koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu paliwa...
	2) decyzji o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, jeżeli jest ona wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez kontrolowanego przedsiębiorcę.”.”;




	– KP PiS
	23) w art. 10:
	a) pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) przeprowadzania kontroli u podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów, o których mowa w pkt 1, a także u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów;”;”,


	b) w pkt 2 w lit. b w zakresie art. 2 pkt 19 wyrazy „zbiorniku instalacji paliwowej środka transportu, o którym” zastąpić wyrazami „standardowych zbiornikach, o których”;
	c) w pkt 10:
	– przed lit. a dodać lit. … w brzmieniu:
	„…) w ust. 2 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „pkt 3”,”,

	– lit. c nadać brzmienie:
	„c) w ust. 13 po wyrazach „działu III” dodaje się wyrazy „oraz działu V”,”,

	– po lit. c dodaje się lit. (…) w brzmieniu:
	„…) w ust. 14 po wyrazach „w dziale III” dodaje się wyrazy „oraz w dziale V”,”,


	d) w pkt 14 w zakresie art. 24b ust. 1 wyrazy „o której mowa w ust. 6” zastąpić wyrazami „o której mowa w ust. 7”,
	e) w pkt 15 w lit. a w zakresie art. 25 ust. 1 wyrazy „podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z zastrzeżeniem” zastąpić wyrazami „podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z uwzględnieniem”,
	f) w pkt 30 w zakresie art. 52 ust. 4 wyraz „wykonujące” zastąpić wyrazem „wykonującego”,
	g) w pkt 33 w lit. a w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 5a wyrazy „o których” zastąpić wyrazami „o której”,
	h) w pkt 33 w lit. a w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 19b wyraz „wykonujące” zastąpić wyrazem „wykonującego”,
	i) w pkt 33 w lit. c w zakresie art. 63 ust. 4 wyrazy „przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w których” zastąpić wyrazami „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w...

	– KP PiS
	– przyjąć
	24) w art. 10 w pkt 11 lit. a nadać brzmienie:
	„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Producenci i handlowcy składają Prezesowi Agencji co miesiąc deklarację o:
	1) wielkości przywozu ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw, a także strukturze produkcji i przywozu paliw,
	2) ilościach ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o których mowa w art. 5 ust. 6,
	3) tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania,
	4) utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania,
	5)  wysokości opłaty zapasowej

	– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja.”,”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	25) w art. 10 w pkt 11 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
	„1a. Minister właściwy do spraw energii, uwzględniając konieczność zapewnienia przekazywania Prezesowi Agencji właściwych danych oraz  ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, wraz z o...
	1b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, stanowią deklaracje w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.
	1c. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw przekazują Prezesowi Agencji co miesiąc informację o:
	1) magazynowanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania,
	2) magazynowanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania

	– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana informacja.”,”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	26) w art. 10 w pkt 12 lit. d ust. 5–6 nadać brzmienie:
	„d) ust. 5–6 otrzymują brzmienie:
	„5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przewozu gazu ziemnego podlega zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli liczna odbiorców nie jest większa niż 100 tys. i przewóz gazu ziemnego nie przekracza...
	5a. Zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega także podmiot, który uzyskał promesę koncesji na obrót gazem zmiennym z zagranicą, jeżeli uprawdopodobni, że liczba jego odbiorców nie będzie większa niż 100 tys. i przewóz gazu zmiennego nie...
	5b. Podmiot, o którym mowa w ust. 5a, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oświadczenie o prognozowanej wielkości przewozu gazu ziemnego oraz kopie umów przedwstępnych...
	5c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 5, zwolnione z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowego gazu ziemnego, jest obowiązane:
	1) przedstawić minister właściwy do spraw energii pisemne, kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o wielkościach zrealizowanego przewozu gazu ziemnego, w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego informacje te dotyczą;
	2) poinformować ministra właściwy do spraw energii o:
	a) przekroczeniu wielkości uprawniających do uzyskania zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz
	b) podjętych działaniach mających na celu utworzenie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

	– w terminie 15 dni od dnia wystąpienia każdego z tych zdarzeń.

	6. Nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w ust. 5 i 5a, przedsiębiorstwa energetyczne wchodzące w skład grupy kapitałowej – w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó...


	– KP PO
	27) w art. 10 pkt 13 nadać brzmienie:
	„13) w art. 24a:
	a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego zapewnia nieograniczoną dyspozycyjność zapasów gazu ziemnego utrzymywanym w instalacjach mag...

	b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów umożliwiających weryfikację technicznych możliwości dostarczenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego utrzy...



	– KP PO
	28) w art. 10 pkt 14 nadać brzmienie:
	„14) po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu:
	„Art. 24b. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego mogą zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów...
	2. Przedsiębiorstwo energetyczne przyjmujące zlecenie, o którym mowa w ust. 1, może zlecić jego wykonanie innemu przedsiębiorstwu energetycznemu.”;”;


	– KP PO
	29) w art. 10 w pkt 15, w art. 25:
	a) skreślić lit. b,
	b) w lit. d ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego jest obowiązane poinformować Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego najpó...


	– KP PO
	30) w art. 10 pkt 24 nadać brzmienie:
	„24) po art. 29c dodaje się art. 29d–29g w brzmieniu:
	„Art. 29d. 1. Prezes Agencji może przeprowadzić kontrolę u właścicieli instalacji magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, polegającą na przeprowadzeniu próby technicznej instalacji magazynowej lub magazynów w celu ust...
	2. Na żądanie ministra właściwego do spraw energii lub Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Prezes Agencji przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1.
	3. Właściciel systemu przesyłowego lub transportowego związanego z instalacją lub magazynem, w których utrzymywane są zapasy interwencyjne, współdziała przy przeprowadzeniu próby technicznej, o której mowa w ust. 1, z podmiotem kontrolowanym i Prezese...
	4. Prezes Agencji zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, właścicieli instalacji magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicieli systemów przesyłowych lub transportowych związan...
	5. Prezes Agencji ustala termin przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnieniu z właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, i właścicielem związanych z tymi instalacjami lub magazynem systemów prz...

	Art. 29e. 1. Koszty przeprowadzenia próby technicznej pokrywane są z Funduszu Zapasów Interwencyjnych.
	2. Koszty przeprowadzenia próby technicznej nie mogą przewyższać średnich kosztów usług danego rodzaju z ostatniego roku kalendarzowego.
	3. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 29d ust. 4, właściciel instalacji magazynowej lub magazynu, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właściciel związanych z tymi magazynami systemów przesyło...
	4. Prezes Agencji sporządza kosztorys próby technicznej i doręcza go właścicielowi instalacji magazynowej lub magazynu, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicielowi związanych z tymi instalacjami lub magazynami systemów przesyłowyc...
	5. Koszty próby technicznej określone w kosztorysie Prezesa Agencji są wypłacane w dniu zakończenia kontroli.
	6. Jeśli koszty przeprowadzenia próby technicznej były wyższe niż wypłacone w dniu zakończenia kontroli, właściciel może w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli wystąpić do sądu powszechnego właściwego dla swojej siedziby z pozwem o zapłatę. Po...

	Art. 29f. 1. Przeprowadzenie próby technicznej, o której mowa w art. 29d ust. 1, odbywa się pod nadzorem komisji powoływanej przez Prezesa Agencji po zatwierdzeniu jej składu przez ministra właściwego do spraw energii.
	2. W skład komisji wchodzą pracownicy Agencji oraz po co najmniej jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw energii i Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Członków komisji powołuje się spośród osób dysponuj...
	3. Informacje o powołaniu Komisji i jej składzie Prezes Agencji doręcza właścicielom instalacji magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicielom związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych lub transport...
	4. Członkom Komisji przysługuje prawo:
	1) wstępu na tereny objęte próbą techniczną;
	2) żądania ustanych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów dotyczących przebiegu próby oraz parametrów technicznych instalacji magazynowej lub magazynów i związanych z tymi magazynami infrastruktury przesyłowej i transportowej.


	Art. 29g. 1. Z przeprowadzonej próby technicznej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące parametrów technicznych magazynów lub związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych i transportowych oraz dos...
	2. Za organizację próby technicznej, w tym obsługę Komisji i przygotowanie protokołu z przeprowadzonej próby technicznej, odpowiada Prezes Agencji.”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	31) w art. 11 w zakresie art. 10 ust. 1 pkt 15a wyrazy „o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy” zastąpić wyrazami „o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy”
	– KP PiS
	– przyjąć
	32) w art. 12 w zakresie art. 30 ust. 3 pkt 9b wyrazy „o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy” zastąpić wyrazami „o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	33) po art. 13 dodać art. … w brzmieniu:
	„Art. … W ustawie z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) uchyla się art. 8.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	34) art. 14 nadać brzmienie:
	„Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, o któr...

	– KP Nowoczesna
	35) art. 15 nadać brzmienie:
	„Art. 15. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu...
	2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
	3. Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie wniosku złożonego zgodnie z ust. 1 lub 2, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie ni...
	4. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub...
	5. Utrata mocy koncesji, o których mowa w ust. 4, nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 i 868).”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	36) art. 17 nadać brzmienie:
	„Art. 17. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, podmioty wykonujące działalność polegającą na przeładunku paliw ciekłych składają wniosek o udzielenie kon...
	2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych w sposób,  który nie wymagał koncesji przed...
	3. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, podmioty wykonujące działalność polegającą na obrocie benzynami lotniczymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, której w...
	4. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, nieuzupełnione w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
	5. W przypadku niezłożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie, o którym mowa w ust. 1–3 albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 4, prowadzenie działalności polegającej na przeładunku lub wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie benzynami...


	– KP PiS
	– przyjąć
	37) art. 18 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 18. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywały działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1d usta...
	2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
	3. W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, prowadzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia wniosku działalności polegającej na obro...


	– KP PiS
	– przyjąć
	38) art. 19 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 19. 1. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty prowadzące działalność w zakresie magazynowania paliw ciekłych z wykorzystaniem bezzbiornikowych magazynów paliw ciekłych, składają wniosek o udzielenie konces...
	2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nieuzupełniony w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane ustawą zmienianą w art. 1 warunki, pozostawia się bez rozpoznania.
	3. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo nieuzupełnienia go zgodnie z ust. 2, prowadzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia wniosku działalności polegającej na magazynowaniu paliw ciekłych z wykorzystaniem bez...


	– KP PiS
	– przyjąć
	39) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „koncesji wydanych przed wejściem w życie ustawy” zastąpić wyrazami „koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	40) skreślić art. 21;
	– KP Nowoczesna
	41) art. 22 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 22. 1. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące przed dniem jej wejścia w życie działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą w...
	2. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne zabezpieczenia majątkowego, w terminie, o którym mowa w ust. 1, koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG wyda...
	3. Utrata mocy koncesji, o których mowa w ust. 2, nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego.
	4. W przypadku ograniczenia zakresu koncesji, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdza zmianę zakresu koncesji z urzędu.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	42) w art. 23 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„Art. 23. 1. Zabezpieczenia majątkowe, o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu na jaki zostały ustanowione.
	2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje właściwym ze względu na aktualną siedzibę przedsiębiorstwa energetycznego naczelnikom urzędów celnych zabezpieczenia majątkowe złożone przed...


	– KP PiS
	– przyjąć
	43) w art. 26 wyrazy „o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 8, przed wejściem” zastąpić wyrazami „o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 8, przed dniem wejścia”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	44) w art. 27 wyraz „miesiąca” zastąpić wyrazami „dwóch miesięcy”
	– KP PiS
	– przyjąć
	45) w art. 30 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje, o których mowa w art. 32 ust.1 pkt 1–4 w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na p...

	– KP PiS
	– przyjąć
	46) w art. 31 po wyrazach „Przepisy art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 14 i art. 15 ustawy zmienianej w art. 10 stosuje się odpowiednio” kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „z tym że wniosek, o którym mowa w art. 14, składa się nie później niż 14 dni ...
	– KP PiS
	– przyjąć
	47) skreślić art. 33 i art. 34;
	– KP PO
	48) art. 41 nadać brzmienie:
	„Art. 41. 1. Postępowania w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji, o których mowa art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie paliw ciekłych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się, z wyłąc...
	2. Nie wszczyna się postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej w art. 1, na podstawie wniosków, które wpłynęły po dniu wejścia w życie ustawy, a przed dniem wejścia w życie przepisów w...


	– KP PiS
	– przyjąć
	49) w art. 42 w ust. 4 wyraz „wielkość” zastąpić wyrazem „wysokość”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	50) w art. 43 przed pkt 1 dodać pkt … i … w brzmieniu:
	„…) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 3 pkt 10f, pkt 10 lit. c, d i f-j, pkt 11 lit. d w zakresie art. 35 ust. 1c pkt 6, pkt 12 lit. b i c, pkt 18 lit. a, b, d i e w zakresie art. 41 ust. 4a oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem następującym p...
	…) art. 8 pkt 3 i 4 oraz 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;”.

	– KP PiS
	– przyjąć


