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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 r.
Druk nr 346 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ŚRODOWISKA,
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
oraz

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW KLIMATU
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 15 kwietnia 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1-8.

Przewodniczący Komisji
Środowiska
(-) Zdzisław Pupa

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Maria Koc
Przewodniczący Komisji
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
(-) Stanisław Gawłowski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
KŚ,
KGNI

Uwaga:
Nad poprawkami nr 1, 4 i 5 należy głosować łącznie.

1)

w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w art. 6 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) realizacja przyjętych przez jednostkę sektora publicznego

Poprawka
KNK
poparta przez
połączone komisje

planów działań, w tym przedsięwzięć niskoemisyjnych, o
których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków.”;”;

2)

w art. 1 dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) w art. 6 w ust. 3 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”;”;

3)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.
zm.)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)”;

4)

w art. 1 w pkt 17:
a) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KNK
poparta przez
połączone komisje

Poprawka sen.
S. Gawłowskiego
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KNK
poparta przez
połączone komisje
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„2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do
przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrażania środków
poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w art.
6 ust. 2 pkt 6.”,”,
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Świadectwo efektywności energetycznej wydaje
Prezes URE na wniosek:
1)

podmiotu planującego rozpoczęcie prac zmierzających
do realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego
samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej albo

2)

podmiotu upoważnionego przez podmiot, o którym
mowa w pkt 1, albo

3)

jednostki sektora publicznego realizującej program
dofinansowań wskazany w ust. 3a.”,”,

c) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu:
„3a. Jednostki sektora publicznego realizujące środki
poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w art.
6 ust. 2 pkt 6, mogą uzyskiwać świadectwa efektywności
energetycznej z tytułu realizacji programów dofinansowań w
celu sfinansowania lub współfinansowania przedsięwzięć
służących

poprawie

efektywności

energetycznej,

wymienionych w art. 15a ust. 1 lub art. 19 ust. 1.
3b. Jednostka sektora publicznego, która zamierza
zrealizować program dofinansowań oraz uzyskać świadectwa
efektywności energetycznej, jest obowiązana opracować
regulamin programu dofinansowań i przekazać jego kopię
Prezesowi URE.
3c. Spełnienie obowiązku, o którym w ust. 3b, uznaje
się za tożsame ze złożeniem wniosku o wydanie świadectwa
efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 4.
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Przepisów ust. 5 nie stosuje się.
3d.

Jednostka

sektora

publicznego

składając

zawiadomienie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, sporządza
audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23
ust. 1. Przepisu art. 24 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.
3e. Jednostka sektora publicznego realizująca program
dofinansowań może zgłaszać zawiadomienia o częściowej
realizacji programu, przy czym warunek określony w ust. 2
pkt 2 oraz przepisy art. 18 ust. 3 oraz art. 35b nie mają
zastosowania.”,”;

5)

w art. 1 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „w art. 20 ust. 3 pkt 1 albo 2”
zastępuje się wyrazami „w art. 20 ust. 3 pkt 1, 2 albo 3”;”;

Poprawka sen.
S. Gawłowskiego
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Nad poprawkami nr 6 i 7 należy głosować łącznie.

6)

w art. 3 w pkt 3, art. 45c otrzymuje brzmienie:
„Art.

45c.

wielolokalowego

1.

Właściciel

dostarcza

lub

zarządca

nieodpłatnie

budynku

informację

o

rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom
lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą
wodę użytkową z centralnego źródła w budynku nie rzadziej niż
raz w roku.
2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego
nieodpłatnie umożliwia raz w miesiącu uzyskanie informacji o
zużyciu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w
energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z
centralnego źródła w budynku, jeżeli rozliczenie dokonywane jest
na podstawie wskazań urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 7
pkt 2.”;

Poprawka
senatorów:
J. Sekuły,
J. Pęcherza,
M. Kochan,
S. Gawłowskiego
poparta przez
połączone komisje
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7)

w art. 15 wyrazy „przekazuje nieodpłatnie informację, o której mowa w
art. 45c” zastępuje się wyrazami „nieodpłatnie umożliwia uzyskanie
informacji, o której mowa w art. 45c ust. 2”;

8)

w art. 18 skreśla się pkt 1.

Poprawka
senatorów:
J. Sekuły,
J. Pęcherza,
M. Kochan,
S. Gawłowskiego
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KNK
poparta przez
połączone komisje

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

