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

1059, z późn. zm.)  

<Art. 5b
1
. 

1. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 

49b ust. 1, dostarcza gaz ziemny wysokometanowy odbiorcy, który odebrał na jej 

podstawie z sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej w każdym punkcie nie więcej niż 25 

mln m
3
 tego gazu w roku poprzedzającym dzień wyodrębnienia, z dniem 

wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części i wniesienia jej 

jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego innego 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi, staje się z mocy prawa umową, której stronami są: 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny oraz odbiorca 

tego paliwa. 

2. Dniem wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dzień wniesienia wkładu 

niepieniężnego, o którym mowa w ust. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym 

mowa w art. 49b ust. 1, informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

o dniu wyodrębnienia. 

3. Za zobowiązania wynikające z umów, o których mowa w ust. 1, powstałe przed dniem 

wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, odpowiadają solidarnie przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w art. 49b ust. 1, z którego wyodrębniono 

zorganizowaną część, o której mowa w ust. 1, oraz przedsiębiorstwo energetyczne do 

którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1. 

4. Odbiorca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, 

może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1, bez ponoszenia kosztów lub 

odszkodowań, składając pisemne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się obrotem paliwami gazowymi do którego wniesiono wkład 

niepieniężny, o którym mowa w ust. 1. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 

odbiorcy dotarło do tego przedsiębiorstwa energetycznego. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49b ust. 1, z którego 

wyodrębniono zorganizowaną część, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od 
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dnia tego wyodrębnienia informuje odbiorców o tym wyodrębnieniu oraz o 

możliwości, skutkach i terminie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego 

wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, wstępuje z dniem 

wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, w wynikające z przepisów podatkowych 

prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 49b ust. 1, 

pozostające w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład wkładu 

niepieniężnego na zasadach określonych w art. 93 i art. 93a ustawy z 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do umów, których przedmiotem jest: 

1)  gaz ziemny zaazotowany, przy czym wskazane w ust. 1 ilości gazu ziemnego 

wysokometanowego przelicza się na odpowiednie ilości gazu ziemnego 

zaazotowanego, na podstawie minimalnych wartości ciepła spalania określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1; 

2) gaz propan-butan, przy czym wskazane w ust. 1 ilości gazu ziemnego 

wysokometanowego przelicza się na odpowiednie ilości gazu propan-butan, na 

podstawie minimalnych wartości ciepła spalania określonych w taryfie 

przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 49b ust. 1, 

obowiązującej w dniu wyodrębnienia. 

8. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do umów, których przedmiotem jest skroplony gaz 

ziemny, sprężony gaz ziemny lub umów, na podstawie których odbiorcy nabywają gaz 

wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, a także do umów zawartych z operatorem 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego 

gazowego.> 

 

Art. 49b. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi jest obowiązane 

sprzedawać nie mniej niż 55% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w 

danym roku do sieci przesyłowej: 

1) w punktach wejścia do krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami 

przesyłowymi innych państw lub 

2) siecią gazociągów kopalnianych, lub 

3) terminalami skroplonego gazu ziemnego 

-  na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

1) gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w rozumieniu art. 24 

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 2012 r. poz. 1190); 

2) gazu ziemnego wyprowadzanego w danym roku z sieci przesyłowej w punktach wyjścia 

z krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami przesyłowymi innych 
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państw, w ilości równej ilości gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 

tym roku; 

3) gazu ziemnego sprzedawanego operatorom systemów gazowych w celu realizacji ich 

zadań określonych w ustawie; 

4) gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby własne. 

3. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą, które w 

danym roku posiadają prawo do przepustowości w punktach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 

w wielkości mniejszej niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wymienionych 

w ust. 1 pkt 1, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Nie podlegają zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą wchodzące w skład 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, jeżeli łączna wielkość przepustowości w punktach 

wymienionych w ust. 1 pkt 1, do których przedsiębiorstwa te posiadają prawo, jest 

większa, niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne przekazują Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca 

roku następnego, sprawozdania z realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

 


