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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018
r. poz. 755, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3:
a)

po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
„6b) sprzedaż rezerwowa – sprzedaż paliw gazowych lub energii elektrycznej
odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej lub do
sieci przesyłowej gazowej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego
w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii
elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na
podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, o której mowa
w art. 5 ust. 3, zwanej dalej „umową kompleksową”;”,

1)

Niniejsza ustawa służy stosowaniu:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, Dz. Urz.
UE L 115 z 25.04.2015, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 163 z 15.06.2013, str. 1);
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 29, Dz.
Urz. UE L 309 z 24.11.1009, str. 87, Dz. Urz. UE L 293 z 11.11.2010, str. 67, Dz. Urz. UE L 231 z
28.08.2012, str. 16, Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015, str.
9);
3) rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z
25.07.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 21 oraz Dz. Urz. UE L 2 z 05.01.2018, str.
15);
4) rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112
z 27.04.2016, str. 1);
5) rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10);
6) rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz
modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1).
2)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw oraz ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685,
771, 1000, 1356, 1629 i 1637.
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b)

po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:
„29a) sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną,
wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy
końcowemu sprzedaż rezerwową;”;

2)

w art. 5:
a)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umowa sprzedaży – postanowienia określające: miejsce dostarczenia
paliw gazowych lub energii do odbiorcy i ilość tych paliw lub energii w
podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania
jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki
wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia
rozliczeń,

wysokość

jakościowych

obsługi

bonifikaty

za

odbiorców,

niedotrzymanie
odpowiedzialność

standardów
stron

za

niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i
warunki jej rozwiązania oraz pouczenie o konsekwencjach wyboru
sprzedawcy rezerwowego;”,
b)

w ust. 2a w pkt 1 uchyla się lit. b,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na
podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych
paliw lub energii; umowa kompleksowa dotycząca dostarczania paliw
gazowych może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie usług
magazynowania tych paliw, a w przypadku ciepła, jeżeli jest ono kupowane
od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna także określać warunki
stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych przedsiębiorstwach.”,

d)

dodaje się ust. 14–16 w brzmieniu:
„14. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej jest
obowiązany poinformować odbiorcę końcowego, z którym zawarł umowę
sprzedaży lub umowę kompleksową, sprzedawcę rezerwowego, oraz
odpowiednio, operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu
przesyłowego gazowego, do którego sieci przyłączony jest ten odbiorca
końcowy, o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii
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elektrycznej

temu

odbiorcy końcowemu

oraz

przewidywanej

dacie

zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia przez
tego sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
powzięcia przez tego sprzedawcę informacji o braku możliwości dalszego
wywiązywania się z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z
tym odbiorcą końcowym.
15. Operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu przesyłowego
informują się niezwłocznie o konieczności zaprzestania świadczenia usług
dystrybucji lub usług przesyłania na rzecz sprzedawcy paliw gazowych lub
energii elektrycznej oraz o zdarzeniach, które mogą skutkować wystąpieniem
konieczności zaprzestania świadczenia tych usług, w szczególności
związanych z brakiem odpowiednich gwarancji dotyczących wiarygodności
finansowej tego sprzedawcy lub wskazanego przez tego sprzedawcę
podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 3 lit. a, po powzięciu informacji o
konieczności zaprzestania przez tego sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych
lub energii elektrycznej lub po wystąpieniu zdarzenia, które może skutkować
koniecznością zaprzestania świadczenia tych usług.
16. Przepisów ust. 14 i 15 nie stosuje się do odbiorców końcowych, o
których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b.”;
3)

po art. 5a dodaje się art. 5aa i art. 5ab w brzmieniu:
„Art. 5aa. 1. W umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
lub paliw gazowych lub usługi przesyłania paliw gazowych lub w umowie
kompleksowej, odbiorca końcowy wskazuje sprzedawcę rezerwowego spośród
sprzedawców ujętych na liście, o której mowa w ust. 4, oraz upoważnia operatora
systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego gazowego, do
którego sieci ten odbiorca końcowy jest przyłączony, do zawarcia w jego imieniu i
na jego rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy
sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
przez dotychczasowego sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze
wskazanym przez tego odbiorcę końcowego sprzedawcą rezerwowym.
2.

Sprzedawca

zawierający umowę

kompleksową

jest

obowiązany

niezwłocznie poinformować operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora
systemu przesyłowego gazowego oraz wskazanego przez odbiorcę końcowego
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sprzedawcę rezerwowego o wyborze dokonanym w umowie przez odbiorcę
końcowego.
3. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej oferujący sprzedaż
rezerwową publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej
siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy
sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania i
zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej. Sprzedawca ten przekazuje operatorowi
systemu dystrybucyjnego lub operatorowi systemu przesyłowego gazowego
aktualną informację o adresie strony internetowej, na której zostały opublikowane
oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do odbiorców końcowych przyłączonych
do sieci tego operatora.
4. Operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu przesyłowego
gazowego publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej
siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową
odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, wraz z informacją o adresach
ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży
rezerwowej.
5. Operator sytemu dystrybucyjnego i operator systemu przesyłowego
gazowego przedstawia aktualną listę sprzedawców, o której mowa w ust. 4, na
wniosek odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci.
6. Operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego
gazowego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową
zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz
przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych lub energii
elektrycznej, ze sprzedawcą rezerwowym:
1)

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
a)

sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa
w art. 5 ust. 14,

b)

świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w
art. 5 ust. 15,

2)

w przypadku wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z
dotychczasowym sprzedawcą paliw gazowych lub energii elektrycznej

– jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosił temu operatorowi informacji o zawarciu
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii
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elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub
gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął sprzedaży paliw
gazowych lub energii elektrycznej. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie
przez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego
gazowego sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
7. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, o której mowa w ust. 6, obowiązuje
od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej
przez dotychczasowego sprzedawcę paliw gazowych lub energii elektrycznej i
zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1)

w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub

2)

w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej
termin rozwiązania

– a odbiorca końcowy nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego
kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy.
8. Operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego
gazowego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci o zawarciu
w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej,
przyczynach

zawarcia

tej

umowy,

danych

teleadresowych

sprzedawcy

rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego
warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej
zawarcia.
9.

Sprzedawca

rezerwowy

przekazuje

odbiorcy

końcowemu

jeden

egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania od operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu
przesyłowego

gazowego

oświadczenia

o

przyjęciu

oferty

sprzedawcy

rezerwowego, o którym mowa w ust. 6, oraz informuje o prawie odbiorcy
końcowego do wypowiedzenia tej umowy.
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10. Operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego
przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowemu dane
dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę końcowego paliw gazowych lub energii
elektrycznej, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży rezerwowej temu odbiorcy końcowemu, w celu umożliwienia
dotychczasowemu sprzedawcy dokonania rozliczeń z tym odbiorcą końcowym.
Przepis art. 4j ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11. Przepisów ust. 1–10 nie stosuje się do odbiorców, o których mowa w art.
6a ust. 3 i art. 6b.
12. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 7, przestała
obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a operator systemu dystrybucyjnego lub
operator systemu przesyłowego gazowego nie otrzymał informacji o zawarciu
przez odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej z innym sprzedawcą w
ramach procedury zmiany sprzedawcy, operator systemu dystrybucyjnego lub
operator systemu przesyłowego gazowego zaprzestaje dostarczania paliw
gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy.
Art. 5ab. 1. W przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał
sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy końcowemu a:
1)

w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub usług przesyłania lub umowie
kompleksowej zawartej przez tego odbiorcę końcowego nie został wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia operatora
systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego gazowego do
zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego umowy sprzedaży
rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży rezerwowej albo

2)

sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego odbiorcę końcowego nie może
podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej

– operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego
gazowego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze
sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zawarcie umowy kompleksowej
następuje poprzez złożenie przez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora
systemu przesyłowego gazowego sprzedawcy z urzędu oświadczenia o przyjęciu
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jego oferty. Umowa kompleksowa jest zawierana na czas nieokreślony i
obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez
dotychczasowego sprzedawcę paliw gazowych lub energii elektrycznej albo
sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia sprzedaży przez takiego sprzedawcę.
3. Jeżeli sprzedawca z urzędu nie został zwolniony z obowiązku przedłożenia
taryfy do zatwierdzenia, w rozliczeniach z odbiorcą w gospodarstwie domowym
stosuje tę taryfę.
4. Operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego
gazowego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci o zawarciu
w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu, w
terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
5. Sprzedawca z urzędu przekazuje odbiorcy końcowemu jeden egzemplarz
umowy kompleksowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od operatora systemu
dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego gazowego oświadczenia o
przyjęciu jego oferty, o którym mowa w ust. 2, oraz informuje o prawie tego
odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.
6.

Operator

systemu

dystrybucyjnego

przekazuje

dotychczasowemu

sprzedawcy i sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę
końcowego paliw gazowych lub energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży przez sprzedawcę z urzędu temu
odbiorcy w celu umożliwienia dotychczasowemu sprzedawcy dokonanie rozliczeń
z tym odbiorcą.
7. Przepisy art. 4j ust. 3, 4 i 7 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do odbiorców końcowych, o których
mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b.”;
4)

po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci są
przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, o których mowa odpowiednio w art. 4
ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia
jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/631”, w art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10),
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zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1388”, lub w art. 4 ust. 2 lit. b
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci
systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii
z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1), zwanego
dalej „rozporządzeniem 2016/1447”, może złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie, czy te urządzenia, instalacje lub sieci
spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe.”;
5)

w art. 9g:
a)

po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Operator systemu dystrybucyjnego w instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci dystrybucyjnej, a operator systemu przesyłowego gazowego w instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, określa procedurę wymiany informacji,
o których mowa w art. 5 ust. 14 i 15, oraz tryb, warunki i terminy
uruchamiania sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa, w tym
procedurę wymiany informacji.”;

b)

ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia,
instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub
systemu elektroenergetycznego, lub korzystający z usług świadczonych przez
tego operatora, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz
procedur postępowania i wymiany informacji określonych w instrukcjach, a
także w metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15
z późn. zm.4)) lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego
rozporządzenia lub metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr

4)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2015, str. 39
oraz Dz. Urz. UE L 163 z 15.06.2013, str. 1.
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1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 36 z późn. zm.5))
lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego
rozporządzenia. Instrukcja oraz metody, warunki, wymogi i zasady, o których
mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej albo
umowy kompleksowej.”;
6)

po art. 9g dodaje się art. 9ga w brzmieniu:
„Art. 9ga. 1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego określa
wymogi ogólnego stosowania w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 2016/631, w art.
6 rozporządzenia 2016/1388 oraz w art. 5 rozporządzenia 2016/1447.
2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego konsultuje projekt
wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w ust. 1, z operatorami
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, zamieszczając ten projekt na
swojej stronie internetowej i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag. Termin na
zgłaszanie uwag nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia tego
projektu

na

stronie

internetowej

operatora

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego.
3. Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2, operator
systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki, do zatwierdzenia, wymogi ogólnego stosowania, o których
mowa w ust. 1, wraz z informacją o zgłoszonych w ramach konsultacji uwagach i
sposobie ich uwzględnienia.
4. Zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wymogi
ogólnego stosowania, o których mowa w ust. 1, operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego zamieszcza na swojej stronie internetowej.”;
7)

użyte w art. 23 w ust. 2 w pkt 4a, w art. 28 w ust. 2, w art. 56 w ust. 1 w pkt 32
wyrazy „art. 49a ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 49a ust. 1”;

8)

w art. 23 w ust. 2 po pkt 11b dodaje się pkt 11c–11e w brzmieniu:
„11c) rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 8a;
11d) zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w art. 9ga
ust. 1;

5)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 29,
Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 87, Dz. Urz. UE L 293 z 11.11.2010, str. 67, Dz. Urz. UEL 231
z 28.08.2012, str. 16, Dz. Urz. UEL 115 z 25.04.2013, str. 39 oraz Dz. Urz. UEL 114 z 05.05.2015,
str. 9.
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11e) rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 7 ust. 8 rozporządzenia
2016/631, art. 6 ust. 8 rozporządzenia 2016/1388 oraz art. 5 ust. 8
rozporządzenia 2016/1447;”;
9)

w art. 44 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów
osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w
ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, o
którym mowa w ust. 1a, przedstawia odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki
zysków i strat odrębnie dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej dla jednostek wytwórczych w rozumieniu tej
ustawy, dla których nie zakończył się okres korygowania w rozumieniu tej ustawy,
oraz wskazuje zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do
każdej z tych działalności.”;

10) w art. 49a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii
elektrycznej jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną na
giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na
zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub w ramach
jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych
przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i
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zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015,
str.24, z późn. zm.6)).”,
b)

uchyla się ust. 2,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy energii
elektrycznej:
1)

dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej
wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej;

2)

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego
źródła energii;

3)

wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany, o
której mowa w art. 3 pkt 36 lit. a, wyższą niż 52,5%;

4)

zużywanej na potrzeby własne przez przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się jej wytwarzaniem;

5)

niezbędnej

do

wykonywania

przez

operatorów

systemów

elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie;
6)

wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wyższej niż 50 MW;

7)

wytworzonej w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do
urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię
elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której
operatorem wyznaczony został ten odbiorca końcowy;

8)

wytworzonej

w

jednostkach

wytwórczych,

które

rozpoczęły

wytwarzanie energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r.
sprzedawanej:
a)

w

ramach

wynikających

wykonywania
z

umów

długoterminowych

zawartych

przez

zobowiązań

przedsiębiorstwo

energetyczne z instytucjami finansowymi, w celu realizacji
inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym
w

ramach

wynikających

wykonywania
z

umów

długoterminowych

zawartych

przez

zobowiązań

przedsiębiorstwo

wytwarzające energię elektryczną z podmiotami innymi niż

6)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL 151 z 08.06.2016, str. 21
oraz Dz. Urz. UEL 2 z 05.01.2018 str. 15.
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instytucje

finansowe,

zawartych

w

celu

zabezpieczenia

przychodów przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną,
w związku z umowami o udzielenie finansowania inwestycji,
związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej zawartymi przez
to przedsiębiorstwo z instytucjami finansowymi, lub
b)

przez przedsiębiorstwo energetyczne w ramach wykonywania
długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych
ze wspólnikami lub akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa także
będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z
udzielonym przedsiębiorstwu wytwarzającemu energię elektryczną
finansowaniem
realizację

typu

inwestycji

korporacyjnego
związanych

z

przeznaczeniem

z wytwarzaniem

na

energii

elektrycznej.”,
d)

uchyla się ust. 6,

e) ust. 7 – 9 otrzymują brzmienie:
„7. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przekazuje
Prezesowi URE informacje o zawartych umowach, na podstawie których
sprzedaje wytworzoną energię elektryczną na zasadach innych niż określone
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji należy wskazać
strony umowy, ilość i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa
została zawarta.
8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7,
Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii
elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, w
terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału.
9. Przedsiębiorstwo energetyczne składa Prezesowi URE, w terminie do
dnia 31 marca roku następnego, sprawozdanie z realizacji obowiązku, o
którym mowa w ust. 1, w roku poprzednim.”,
f)

uchyla się ust. 10-12;

11) w art. 56:
a)

w ust. 1:
–

po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:
„17a) nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu
dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego w terminie
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określonym w art. 5 ust. 14 o konieczności zaprzestania sprzedaży
paliw gazowych lub energii elektrycznej;
17b) będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu
przesyłowego gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej
lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub umowy
kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1;”,
–

pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z
systemu

elektroenergetycznego

lub

gazowego,

procedur

postępowania i wymiany informacji, a także nie stosuje się do zasad
i

obowiązków

w

zakresie

bezpieczeństwa

pracy

sieci

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o
której mowa w art. 9g ust. 9, metod, warunków, wymogów lub
zasad

przyjętych

na

podstawie

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w
sprawie

warunków

dostępu

do

sieci

w

odniesieniu

do

transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń wydanych na
podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków,
wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 lub
rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego
rozporządzenia, a także poleceń operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego

lub

systemu

połączonego

elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2;”,
–
b)

uchyla się pkt 33,

w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1–38” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1–2, 3a–
12, 12b–27, 30a–32 i 34–38”;
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12) po art. 62b dodaje się art. 62c w brzmieniu:
„Art. 62c. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami
gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1,
wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE
lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych
w art.

9i,

dla odbiorców przyłączonych

do sieci

operatora

systemu

dystrybucyjnego wyodrębnionego z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w
celu zapewnienia mu niezależności pod względem formy prawnej w rozumieniu
art. 9d ust. 1d i 1e oraz dla odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5ab ust.
1, przyłączonych do sieci operatora systemu przesyłowego gazowego.
2. Dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym
mowa w art. 9d ust. 7, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w
drodze przetargu sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i, zadania
sprzedawcy z urzędu wykonuje przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, w skład
którego wchodzi ten system dystrybucyjny.
3. W przypadku gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży paliw
gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego,
o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu pełni
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do
którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.7)) w art. 124b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w
brzmieniu:
„2a. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669) w art. 34a
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wprowadza do obrotu paliwa stałe niezgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 1–4,
podlega grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł lub karze pozbawienia wolności do
lat 3.”.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 50, 650,
1000, 1089, 1496, 1669, 1693 i 1716.
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Art. 4. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w art. 9d
ust. 1d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z wyłączeniem
przedsiębiorstw, o których mowa w art. 9d ust. 7 pkt 3 i 4 tej ustawy, opracowuje
program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie
modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych
stacji.”;

2)

w art. 46 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Prezes URE” zastępuje się wyrazami „Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE””;

3)

w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od
dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego
podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego
zadania wynosi co najmniej 10%.”.
Art. 5. Przepisu art. 5aa ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych oraz umów
o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych lub umów kompleksowych zawartych
przed dniem wejścia w życie art. 5aa ustawy zmienianej w art. 1, chyba że odbiorca
końcowy złoży sprzedawcy, z którym została zawarta umowa kompleksowa,
operatorowi systemu dystrybucyjnego, z którym zawarł umowę o świadczenie usługi
dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej, albo operatorowi systemu
przesyłowego gazowego, z którym zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania
paliw gazowych, wniosek o uzupełnienie tej umowy o postanowienia dotyczące
sprzedaży rezerwowej lub jeśli w umowie tej wskazano nazwę sprzedawcy
rezerwowego.
Art. 6. Sprzedawcę wskazanego na podstawie art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy
zmienianej w art. 1, przez odbiorcę końcowego w umowie sprzedaży energii
elektrycznej lub w umowie kompleksowej, zawartej przed dniem wejścia w życie art.
5aa ustawy zmienianej w art. 1, lub sprzedawcę awaryjnego, z którym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy została zawarta umowa kompleksowa lub umowa

16
sprzedaży paliw gazowych, uznaje się za sprzedawcę rezerwowego w rozumieniu
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy, o których
mowa w zdaniu pierwszym zachowują ważność.
Art. 7. 1. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy operator
systemu dystrybucyjnego, z wyłączeniem operatora systemu dystrybucyjnego, o którym
mowa w art. 9d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, opracuje i przedłoży Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia instrukcję ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej, a operator systemu przesyłowego gazowego instrukcję ruchu i
eksploatacji sieci przesyłowej, opracowaną zgodnie z art. 9g ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z informacją o uwagach zgłoszonych
przez użytkowników systemu oraz sposobie ich uwzględnienia.
2. W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy operator systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, zamieści
na swojej stronie internetowej oraz udostępni w swojej siedzibie do publicznego wglądu
instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, opracowaną zgodnie z art. 9g
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wraz z informacją
o uwagach zgłoszonych przez użytkowników systemu oraz sposobie ich uwzględnienia.
Art. 8. 1. Decyzje w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania w
rozumieniu art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek
wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1), art. 6 rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10), oraz art. 5
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego
kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego
napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz.
Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1), wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatorów systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy.
2. Decyzja w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania w
rozumieniu art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek
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wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1), art. 6 rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10), oraz art. 5
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego
kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego
napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz.
Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1), wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego, pozostaje w mocy i stanowi wypełnienie
obowiązku, o którym mowa w art. 9ga ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
Art. 9. Przepisu art. 49a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie stosuje się do energii elektrycznej będącej przedmiotem umów
zawartych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 10. Decyzje, o których mowa w art. 49a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy.
Art. 11. Do spraw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 124b ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 12. 1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, który opracował
program budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji,
rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji na podstawie art.
20 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, i który zgodnie z art. 20
ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie ma obowiązku
sporządzania tego programu, pisemnie powiadamia Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki o:
1)

kontynuowaniu realizacji tego programu i budowie stacji gazu ziemnego albo

2)

odstąpieniu od realizacji tego programu i budowy stacji gazu ziemnego

– w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, który opracował program
budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy
albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji na podstawie art. 20 ustawy
zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, i rozpoczął budowę stacji gazu
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ziemnego na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 4 oraz poinformował Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki o kontynuowaniu realizacji tego programu zgodnie z ust.
1, może zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 zaliczyć koszty budowy
stacji gazu ziemnego do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy
zmienianej w art. 1.
Art. 13. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na
wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynikających z ustawy,
wynosi w:
1)

2019 r. – 1 147 800 zł;

2)

2020 r. – 1 116 911 zł;

3)

2021 r. – 1 142 600 zł;

4)

2022 r. – 1 168 880 zł;

5)

2023 r. – 1 259 936 zł;

6)

2024 r. – 1 288 915 zł;

7)

2025 r. – 1 318 560 zł;

8)

2026 r. – 1 348 887 zł;

9)

2027 r. – 1 378 912 zł;

10) 2028 r. – 1 410 627 zł.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu
wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których
mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim
półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą
przekroczenia wydatków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest
zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem:
1)

art. 1:
a)

pkt 1,

b)

pkt 2 lit. c,
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c)

pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab,

d)

pkt 6,

e)

pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d,

f)

pkt 12

– które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)

art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6, które
wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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