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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia z 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 

 

(druk nr 706 ) 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z 

późn. zm.) 

<Art. 96c. 

Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze 

grzywny do 500 złotych.> 

 

USTAWA z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 

oraz z 2018 r. poz. 12) 

<Art. 12b. 

1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca 

przeznaczone na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe przy 

ogólnodostępnych stacjach ładowania dla pojazdów elektrycznych, o których mowa 

w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. …): 

1) na drogach publicznych, 

2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

– oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od 

miejsc postojowych dla pozostałych pojazdów samochodowych. 

2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, wyznacza się co najmniej w liczbie 

odpowiadającej liczbie punktów ładowania w danej lokalizacji. 

3. Pojazdy elektryczne mogą korzystać z miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie przez czas ładowania. 
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4. Organ, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć miejsca parkingowe przeznaczone 

na postój pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym również w 

miejscach, gdzie nie występują ogólnodostępne stacje ładowania, w celu promocji 

pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.> 

 

Art. 13. 

1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: 

1)   postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania; 

2)   (uchylony); 

3)   przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się 

także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub 

naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów 

niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. 

2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za: 

1)   przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych; 

2)   przeprawy promowe na drogach publicznych. 

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione: 

1)   pojazdy: 

a)   Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych, 

b)  zarządów dróg, 

c)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, 

d)  wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej[;] <,> 

<e) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;> 

2)   autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 
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3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy: 

1)   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; 

2)    służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez 

Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg. 

4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są: 

1)   ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze; 

2)   pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową. 

5. Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 

2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub 

medycznej. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, 

wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu 

występującego o takie zwolnienie. 

 

Art. 13b. 

1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone 

dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 

2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym 

deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu 

zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki 

transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla 

pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 

3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany 

przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego 

parkowania. 

4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 
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1)   ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za 

pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł; 

2)   może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę 

opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 

3)   określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 

5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności 

od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty 

przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać 

powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za 

poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny 

postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju. 

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: 

1)   wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na postój pojazdów, w 

tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

<1a) wyznacza, w strefie płatnego parkowania, miejsca przeznaczone na postój 

pojazdów elektrycznych na czas ładowania przy punktach ładowania 

zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, o których mowa w art. 

2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych;> 

2)   może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe 

(koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach 

lub całodobowo. 

7. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego 

braku - zarządca drogi. 

 

Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 
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3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)   umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi 

podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania 

drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

[1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz 

urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z 

eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeństwa na to pozwalają.] 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i 

naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) oraz urządzeń 

służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 

elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego, oraz urządzeń związanych z ich 

eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej 
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infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa 

na to pozwalają.> 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

1a)  odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, 

lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 
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drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) 

lub planów, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 niniejszej ustawy. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w terminie 45 dni 

od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu - 

organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy 

z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1)   zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości 

użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2)   właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 

a)  upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b)  na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, 
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c)  infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo 

że zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o 

planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, 

którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 

informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem 

kanału technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa 

w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału 

technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. 

6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o 

których mowa w ust. 6 pkt 2, zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w 

ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 
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6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 

19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o 

której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy 

dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. 

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 

1566) stosuje się odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2)   lokalizację kanału technologicznego; 

3)   zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4)   planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 

5)   wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej 

uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

7b. (uchylony). 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

7e. (uchylony). 

7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 
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7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 

1)   7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2)   5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

3)   1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału 

technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek 

opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za 

częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 

kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 21 października 

2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

Rozdział 6 

[Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe] 

<Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe> 
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<Art. 50a. 

W okresie do dnia 31 grudnia 2028 r. od opłat za przejazdy po drogach krajowych, o 

których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, są zwolnione autobusy zeroemisyjne operatora 

publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy o charakterze użyteczności 

publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. 

poz. …).> 

 

 

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

administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205)  

 

Art. 42. 

1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 

ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

1)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a)  ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 

zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 

zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2)   korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

3)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 

5)   ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6)   ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 
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10)   uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 

budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)   użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 

11b)   nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)   wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)   prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)   oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

14)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

15)  wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 

16)  sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

17)   wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych; 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)   budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

21)  zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 
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przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), w zakresie przewidzianym w tych 

przepisach; 

22)  planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 

23)  monitorowania i informowania o ruchu statków; 

24)  ewidencji ładunków i pasażerów; 

25)   nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem 

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398); 

25a)   (uchylony); 

26)  
(8)

 zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

26a)  
(9)

 wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed 

powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

27)   kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego 

używanego na statkach; 

28)   związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 

śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 

334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", 

w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu 

morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5; 

29)   kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)   nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 

i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)   opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
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b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000 

-  o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

32)   ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w 

zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.); 

33)   uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w przypadkach przewidzianych w tej 

ustawie[.] <:> 

<34) kontroli podmiotów zarządzających portami morskimi w zakresie 

zapewnienia przez nie dostępności w porcie punktu bunkrowania skroplonego 

gazu ziemnego (LNG) określonej w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. …).> 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 

odbywają także spotkania doraźne. 

 

 

USTAWA z dnia lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2032, z późn. zm.) 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntów, 
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b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych 

części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak 

kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia 

rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i 

praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego 

zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

[4)   odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu 

średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania 

samochodu do używania;] 

<4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość: 

a) 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. ...), 

b) 20 000 euro – w przypadku pozostałych samochodów osobowych 

– przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;> 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1; 
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6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

7)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu; 

8)   wydatków na: 

a)  spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek 

(kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki 

(kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty 

obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę 

kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, 

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów; 

9)   odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

9a)   odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną; 

10)   wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także 

małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; 

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 

43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz 
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organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 

prowadzonej przez te organizacje; 

12)  podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn; 

13)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

14)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

15)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

16)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1478), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 

16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

  16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa 

w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 
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16e)   dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1863 i 1948), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 

opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy; 

17)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

18)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

19)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 

robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w 

usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

20)  
(117)

 wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich 

części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody 

należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 

2; 

21)  odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3; 

22)  rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych 

ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z 

ustawą o rachunkowości; 

23)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

24)  (uchylony); 

25)   (uchylony); 

26)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

27)  udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek; 

28)  (uchylony); 

29)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej; 
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30)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa, z wyjątkiem: 

a)  wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, 

wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, 

b)  składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych 

w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota 

składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może 

przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł; 

31)  kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie 

podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego; 

32)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

33)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

34)  
(118)

 strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 

1 pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 

14 zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio 

zarachowanej jako przychód należny; 

35)  (uchylony); 

36)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

37)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w 
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gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym; 

38)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w 

tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia 

albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem 

ust. 3e; 

38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

38b)   zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, 

udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie 

na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów 

wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych; 

38c)   wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i 

art. 22 ust. 1f; 

39)  (uchylony); 

40)   umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

41)  
(119)

 umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do 

wysokości zarachowanej jako przychód należny; 

42)   wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2; 
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43)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi 

w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi 

nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli 

naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 

stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i 

usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części 

przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby 

stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług 

na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w 

przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez 

otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości, 

c)   kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających 

amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących 

środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej 

amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie 

podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

44)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 

45)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, 

która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym 

zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od 
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podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)  
(120)

 nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw 

lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano 

poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania; 

45b)   odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu 

niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z 

wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-

how); 

45c)  
(121)

 odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub 

wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej 

przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

46)  poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z 

zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków 

trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika 

- w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów 

faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w 

odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia 
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faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji przebiegu pojazdu; 

47)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich 

część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, 

przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu 

przyjętej dla celów ubezpieczenia; 

48)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 

remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 

dobrowolnym; 

49)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych 

składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi 

przepisami do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są 

wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom 

osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują 

się poza siedzibą przedsiębiorstwa; 

50)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

51)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

52)  wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność 

gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet 

przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez 

właściwego ministra; 

53)  (uchylony); 

54)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 

zadatków) w związku z niewykonaniem umowy; 

55)  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 

2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk 

absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach 

absolwenckich (Dz. U. poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba; 
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  55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

  55b)   należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 

5 i 7-9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 

wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych 

należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

56)   wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137; 

57)   składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o 

którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika 

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1948), jeżeli uprawnionym 

do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, 

wyklucza: 

a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

58)  składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez 

podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

59)  dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

60)  (uchylony); 

61)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 
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umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 

229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137); 

62)   podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

63)   specjalnego podatku węglowodorowego; 

64)  
(122)

 wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich zbycia; 

65)  
(123)

 podatku, o którym mowa w art. 30g. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 

1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)    postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika 

nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa 

w lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 

uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1)    dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

2)    zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 
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postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

3)   wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4)   wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 

ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej na podstawie 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 

przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 

pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 

wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 

podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 

działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 

Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 
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7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 

następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 

rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 

trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 

przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów 

i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369) 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1)   wydatków na: 

a)  nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za 

wieczyste użytkowanie gruntów, 

b)  nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również 

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, 

c)  ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość 

środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem 

uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

[4)   odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu 

średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania 

samochodu do używania;] 
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<4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad 

określonych w art. 16a–16m, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej równowartość: 

a) 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. ...), 

b) 20 000 euro – w przypadku pozostałych samochodów osobowych 

– przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;> 

5)   strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 

pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1; 

6)   strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, 

jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności; 

7)   (uchylony); 

8)   wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 

(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów 

uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania 

przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w 

tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia 

albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem 

ust. 7e; 

8a)  (uchylony); 

8b)  wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do 

czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji 

praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, 

stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego 

oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

8c)  
(94)

 wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub 

dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku 

połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości: 
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a)  ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej 

lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

b)  ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej 

zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, 

c)  
(95)

 wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych 

zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części 

majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem; 

pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z 

odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie; 

8d)  wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) 

przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te 

stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia 

otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i 

art. 15 ust. 1k; 

8e)  wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki 

te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych 

wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, 

o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia tych udziałów (akcji); 

8f)    wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez 

wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z 

takiej spółki, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek 

formie; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego 

składnika majątku; przepis art. 15 ust. 1t stosuje się odpowiednio; 

9)   odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem 

uzyskania przychodów są jednak: 

a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich 

tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy, 

b)  odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki 

pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na 

rachunek Funduszu, 

c)  (uchylona); 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10)  wydatków: 

a)  na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 

pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę 

pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem 

waluty obcej, jeżeli: 

–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę 

kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), 

–  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, 

b)  na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, 

c)  na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), 

powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów, 

d)  (uchylona), 

e)  z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów 

(pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności; 

11)  naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 

również od pożyczek (kredytów); 

12)  odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty 

inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji; 

13)  odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów; 

13a)  odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w 

zyskach osób prawnych; 

13b)  odsetek od udziału kapitałowego wspólników spółki niebędącej osobą prawną i 

spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3; 

13c)  u podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną - wartości pracy 

własnej będących osobami fizycznymi innych wspólników tej spółki; przepis stosuje 

się odpowiednio do wartości pracy małżonków i małoletnich dzieci wspólników 

spółki niebędącej osobą prawną; 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

13d)  
(96)

 odsetek od pożyczki partycypacyjnej; 

13e)  
(97)

 kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 uzyskanego w celu 

nabycia udziałów (akcji) spółki - w części, w jakiej pomniejszałyby one podstawę 

opodatkowania, w której uwzględniane są przychody związane z kontynuacją 

działalności gospodarczej tej spółki, w szczególności w związku z połączeniem, 

wniesieniem wkładu niepieniężnego, przekształceniem formy prawnej lub 

utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej; 

14)  
(98)

 darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej 

Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty 

wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 

1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji 

pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , z przeznaczeniem wyłącznie na 

cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje; 

15)  podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach; 

15a)  
(99)

 kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki 

(zysku netto); 

16)  jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy; 

17)  kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań; 

18)  grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym 

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych 

grzywien i kar; 

19)  kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu: 

a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 

2056), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o 

której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy; 
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19b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948), z tym że kosztem uzyskania przychodów są 

poniesione opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 28a ust. 1 tej ustawy, z 

wyłączeniem połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy; 

19c)  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 

oraz z 2017 r. poz. 2056), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona 

opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy; 

  19d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803), z tym że 

kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 

4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy; 

19e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056), z tym że kosztem uzyskania 

przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej 

ustawy; 

20)  wierzytelności odpisanych jako przedawnione; 

21)  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych 

należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej; 

22)  kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 

robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w 

usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług; 

23)  wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta; 

24)  (uchylony); 

25)  wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: 

a)  
(100)

 wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów 

należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w 

ust. 2, 

b)  
(101)

 wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) pomniejszonych o kwotę 

odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub odpisów na straty kredytowe 

albo odpisów aktualizujących wartość należności, utworzonych na te kredyty 
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(pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów - w przypadku 

gdy te kredyty (pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę organizacyjną, której 

działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem 

finansowym, uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek) na podstawie odrębnych 

ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania, 

ba)  
(102)

 nabytych wierzytelności banku hipotecznego - wymagalnych a nieściągalnych, 

pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość rezerw lub 

równowartość odpisów na straty kredytowe, utworzonych na te wierzytelności banku 

hipotecznego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, 

c)  strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. 

gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. 

b; 

26)  
(103) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych 

rezerw na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank 

gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które 

zostały utworzone na pokrycie:
 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  udzielonych kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 25% 

tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 25% 

tej kwoty należności, na którą została utworzona rezerwa, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego, zakwalifikowanych do kategorii 

wątpliwe, na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie 

większej niż 25% kwoty tej nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą 

została utworzona rezerwa, 
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c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone, na 

podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, 

–  kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty 

kredytu (pożyczki), na którą została utworzona rezerwa, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwe, na podstawie przepisów, o 

których mowa w ust. 3 - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, na 

którą została utworzona rezerwa; 

26a) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy 

aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części 

należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów 

należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 

1; 

26b)  
(104)

 w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów 

aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość 

należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek), utworzonych zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących 

dotyczącą odsetek , opłat i prowizji od tych kredytów (pożyczek), których 

nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 3; 

26c)  
(105)

 odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie wierzytelności, których 

nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych odpisów na straty 

kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów 

(pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe 

dotyczącą odsetek, prowizji i opłat, które zostały utworzone na pokrycie: 

a)  w bankach, z zastrzeżeniem lit. c: 

–  wymagalnych a nieściągalnych - udzielonych kredytów (pożyczek), 
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–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  udzielonych kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 

25% tej kwoty kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty 

kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie 

większej niż 25% tej kwoty należności, na którą został utworzony odpis na straty 

kredytowe, 

b)  w bankach hipotecznych: 

–  wymagalnych a nieściągalnych nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

–  nabytych wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów (pożyczek), których 

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 

miesięcy - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty nabytej wierzytelności banku 

hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

c)  w bankach, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw: 

–  wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), 

–  wymagalnych a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), 

–  kredytów (pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 

miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty 

kredytu (pożyczki), na którą został utworzony odpis na straty kredytowe, 

–  należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów 

(pożyczek), których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i 

nie przekracza 12 miesięcy - do wysokości nie większej niż 50% tej kwoty należności, 

na którą został utworzony odpis na straty kredytowe; 

27)  
(106)

 rezerw , odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż 

wymienione w pkt 26-26c, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie 

wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i 

odpisy na straty kredytowe oraz odpisy aktualizujące utworzone zgodnie z przepisami 
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ustawy o rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki 

koszt; 

28)  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych; 

29)  odpisów na fundusz rekultywacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną przez 

podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, 

skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek 

roku podatkowego; 

30)  wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich 

samochodów na potrzeby podatnika: 

a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej 

kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, 

b)  w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu 

pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu 

pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie 

gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428); 

37)  składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 

obowiązkowa, z wyjątkiem: 

a)  składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej 

Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do 

spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Spółdzielczej, 

b)  (uchylona), 
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c)  składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, 

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty 

wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; 

38)  wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu 

odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są 

kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem 

podatkowym w zakresie podatku dochodowego; 

38a) wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji 

rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji; 

39)  
(107)

 strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 

12 ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały 

zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej jako 

przychód należny; 

40)  składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w 

gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym; 

41)  (uchylony); 

42)  (uchylony); 

43)  umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, w tym nabytych wierzytelności banku 

hipotecznego, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

44)  
(108)

 umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które 

uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej 

jako przychód należny; 
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45)  wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są 

jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 15 ust. 1za pkt 2; 

46)  podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów: 

a)  podatek naliczony: 

–  jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi 

w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku od towarów i usług, 

–  w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi 

nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli 

naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej, 

b)  podatek należny: 

–  w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie 

stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i 

usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części 

przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby 

stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 

–  w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług 

na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, 

–  od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w 

przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez 

otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości, 

c)  kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji 

zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami 

trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

47)  strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego 

ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków; 
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48)  odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, 

która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym 

zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od 

podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w 

jakiejkolwiek formie; 

49)  składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich 

część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, 

przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla 

celów ubezpieczenia; 

50)  strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 

remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 

dobrowolnym; 

51)  wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb 

działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników 

majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby 

kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden 

kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 

ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu; 

52)  wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych 

składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku 

stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności 

prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób 

albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika; 

53)  dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu; 

54)  opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

  54a) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

55)  kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
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56)  strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 

zadatków) w związku z niewykonaniem umowy; 

57)  niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 

2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o 

których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 

poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g; 

  57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 

świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 

5 i 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście 

działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, 

wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych 

należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi; 

58)  wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o 

których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, 

o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

59)  składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów 

ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o 

którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika 

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926 i 2102), jeżeli uprawnionym 

do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, 

wyklucza: 
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a)  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, 

b)  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, 

c)  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie; 

60)  
(109)

 (uchylony); 

61)  
(110)

 (uchylony); 

62)  (uchylony); 

63)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych: 

a)  nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 

–  nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, 

lub 

–  dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 

–  nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano 

poboru podatku, 

b)  jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków 

trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, 

c)  oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były 

oddane do nieodpłatnego używania, 

d)   (uchylona); 

64)  odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci 

wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji 

związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub 

organizacyjnej (know-how); 

64a)  
(111)

 odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub 

wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej 

przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia; 

65)  (uchylony); 

66)  poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych 

usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 

umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 



- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z 

późn. zm.); 

67)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

67a)   specjalnego podatku węglowodorowego; 

68)  (uchylony); 

69)  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa w 

rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

70)  podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od 

niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410); 

71)  składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, o 

których mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, oraz składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i 

składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 295 ust. 

1 i 3 tej ustawy; 

72)   kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek 

uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom 

funduszu dochodów (przychodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut 

przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek 

uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

73)  
(112)

 wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z 

praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub 

wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest 

wspólnikiem, a następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez 

podatnika z ich zbycia; 

74)  
(113)

 podatku, o którym mowa w art. 24b. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 
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1)   postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 

albo 

2)   postanowieniem sądu o: 

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie tych kosztów, lub 

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w 

lit. a, lub 

c)  zakończeniu postępowania upadłościowego, albo 

3)   protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. 

2a. 
(114)

 Nieściągalność wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26-26c, uznaje się za 

uprawdopodobnioną: 

1)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 

drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego; 

2)   
(115)

 w przypadku wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek), wymagalnych 

a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) 

spłaty kredytów (pożyczek) oraz wymagalnych a nieściągalnych nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 26 lit. a 

tiret pierwsze i drugie i lit. b tiret pierwsze oraz w ust. 1 pkt 26c lit. a tiret pierwsze i 

drugie i lit. b tiret pierwsze, jeżeli: 
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a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego 

upadłość albo 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków, albo 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 12 miesięcy, 

a ponadto: 

–  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek, mimo 

podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku; 

3)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26b, jeżeli: 

a)  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a lub 

b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o 

zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, lub 

c)  opóźnienie w spłacie kapitału pożyczki i kredytu lub odsetek od tych należności 

przekracza 6 miesięcy, a ponadto: 

–  spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 

–  wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

–  miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo 

podjęcia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową działań zmierzających 

do ustalenia tego miejsca i majątku; 

4)   
(116)

 jeżeli wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 lit. c tiret pierwsze i drugie 

oraz pkt 26c lit. c tiret pierwsze i drugie, związane są z realizacją programu 

restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

5)   
(117)

 jeżeli należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) lub należności z 

tytułu udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), lub nabytych 

wierzytelności banku hipotecznego zostały na podstawie przepisów, o których mowa 
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w ust. 3, zakwalifikowane do kategorii wątpliwe, lub zostały wymienione w ust. 1 pkt 

26c lit. a tiret trzecie i czwarte, lit. b tiret drugie, lit. c tiret trzecie i czwarte. 

2b. 
(118)

 (uchylony). 

2c. 
(119)

 Wartość przyjętych w umowach zabezpieczeń spłaty kredytów (pożyczek) 

uwzględnia się w podstawie tworzenia w bankach rezerw lub odpisów na straty 

kredytowe, a w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - odpisów 

aktualizujących wartość należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie ust. 1 pkt 26, 26b i 26c, w takim zakresie, w jakim te zabezpieczenia są 

uwzględniane przy ustalaniu kosztów na podstawie przepisów o rachunkowości albo 

MSR. 

2d. 
(120)

 (uchylony). 

2e. 
(121)

 (uchylony). 

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 

utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 

3c. 
(122)

 Przepisów ust. 1 pkt 26, 26b i 26c nie stosuje się w przypadku rezerw, odpisów 

aktualizujących wartość należności ani odpisów na straty kredytowe utworzonych na 

pokrycie należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek), gwarancji 

(poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) albo nabytych wierzytelności banku hipotecznego, 

które zostały udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być 

stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 

realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 

przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 

umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 

programem. 

3e. 
(123)

 (uchylony). 

3f. 
(124)

 W przypadku należności, o których mowa w ust. 1 pkt 26 i 26c, zakwalifikowanych 

do kategorii stracone, zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 3, a w przypadku 

banków stosujących MSR - należności, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek 

przekracza 12 miesięcy, jeżeli nieściągalność tych należności z tytułu kredytów 



- 46 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

(pożyczek), udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) lub 

z tytułu nabytych wierzytelności banku hipotecznego nie została uprawdopodobniona w 

sposób, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, za koszty uzyskania przychodów uważa się: 

a)  równowartość rezerw utworzonych na pokrycie tych należności lub wierzytelności 

banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość rezerw dotyczącą odsetek, prowizji i 

opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej kwoty kredytu (pożyczki) lub 

należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji (poręczenia) spłaty kredytów 

(pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku hipotecznego, na którą została utworzona 

rezerwa, 

b)  równowartość odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie tych należności 

lub wierzytelności banku hipotecznego, pomniejszonych o wartość odpisów na straty 

kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat - do wysokości nie większej niż 25% tej 

kwoty kredytu (pożyczki) lub należności z tytułu udzielonej przez bank gwarancji 

(poręczenia) spłaty kredytów (pożyczek) lub nabytej wierzytelności banku 

hipotecznego, na którą został utworzony odpis na straty kredytowe. 

3g. 
(125)

 W bankach zaliczone do kosztów uzyskania przychodów rezerwy, o których mowa w 

ust. 1 pkt 26, oraz odpisy na straty kredytowe, o których mowa w ust. 1 pkt 26c, 

utworzone na kredyty (pożyczki) objęte umową o subpartycypację podlegają 

pomniejszeniu o wartość kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza z tytułu kredytów 

(pożyczek) w ramach umowy o subpartycypację. Rezerwy te i te odpisy na straty 

kredytowe utworzone na niespłaconą część kredytu (pożyczki) są jednak kosztem 

uzyskania przychodów w tej części, w jakiej przychody ze zbycia kredytu (pożyczki) na 

podstawie umowy o subpartycypację zostały wykazane na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 15 

lit. c. 

3h. 
(126)

 (uchylony). 

3i. 
(127)

 Przepisy ust. 1 pkt 26a i 27 stosuje się odpowiednio do tworzonych przez podatników 

stosujących MSR odpisów na utratę wartości należności, w zakresie i na zasadach 

określonych tymi przepisami. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez 

to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 

pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 

ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 
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przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 

używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 

wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 

faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis 

podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 

używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. 
(128)

 (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

7b. 
(129)

 (uchylony). 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w 

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 

ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z 

przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 

inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o funduszach 

inwestycyjnych. 

7g. 
(130)

 (uchylony). 

7h. 
(131)

 (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 

koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 

2018 r. poz. 12) 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)  płyt do składowania obornika, 

c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m
3
, 

d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

2)  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 

m
2
, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 

500 m
2
 powierzchni działki; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje 

się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy 

czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 

m
2
 powierzchni działki; 



- 49 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2d)  wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba 

tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki; 

3)   przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 2015 r. 

poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa; 

7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8)   parkometrów z własnym zasilaniem; 

<8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. ...) oraz punktów 

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej 

ustawy;> 

9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11a)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11b)  przepustów o średnicy do 100 cm; 

11c)  
(2)

 urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z 

fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami 

wyposażenia: 

a)  służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b)  służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

c)  o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12); 
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12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 

w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 

dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b)  uprawiania wędkarstwa, 

c)  rekreacji; 

17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

19a)  sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  cieplnych, 

e)  telekomunikacyjnych; 

20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b)  kanalizacji kablowej; 
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21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22)  obiektów małej architektury; 

23)  ogrodzeń; 

24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 

25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w zakresie poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, 

przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz 

obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych 

przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z 

wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 

bezpośredniego prowadzenia walki. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   remoncie obiektów budowlanych; 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 
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1aa)  
(3)

 przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z 

wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z 

wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej; 

1b)  przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; 

1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w 

ust. 1 pkt 19a lit. a; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 191), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13)  (uchylony); 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 
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17)  (uchylony). 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia 

na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Art. 29a. 

[1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu 

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.] 

<1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w 

rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.> 

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 30. 

Art. 30. 

1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem 

art. 29 ust. 3 i 4: 

1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 

16, 19, 19a, 20b oraz 28; 
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[1a)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;] 

<1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji 

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a;> 

1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 

obszarze Natura 2000; 

2)   wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 

11-12a; 

2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a)  budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

b)  przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

2b)  wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d 

oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28; 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)   budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 

a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 

c)  (uchylona); 

4)   budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 
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mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

5a. (uchylony). 

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis 

ust. 5e stosuje się odpowiednio. 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 

po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 
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w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. 

5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, 

projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, 

oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ 

administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po 

upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2)   budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o 

którym mowa w art. 39
1
 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia 

do systemu teleinformatycznego. 

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której 

mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub 

robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich 

realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 
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Art. 43. 

[1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po 

ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie 

na gruncie. 

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przyłącze, 

o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej 

samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.] 

<1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, obiekty, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b, oraz stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. 

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega: 

1) przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią 

znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej; 

2) stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych.> 

1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika 

budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora. 

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek stosowania 

przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. 

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 

inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 

1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9) 
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Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2)   ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3)   paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a)  paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony 

gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą 

sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

3b)   paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny pirolityczne, 

d)  benzyny silnikowe, 

e)  benzyny lotnicze, 

f)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

g)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h)  inne nafty, 

i)  oleje napędowe, 

j)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

k)  ciężkie oleje opałowe, 

l)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

m)  biopaliwa płynne (ciekłe), 

n)   smary 

- określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 

(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy wykaz 

ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6; 

4)   przesyłanie - transport: 

a)  paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do 

sieci przesyłowych, 

b)  paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c)  ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 
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- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 

4a)   przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i 

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)   dystrybucja: 

a)  transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu 

ich dostarczania odbiorcom, 

b)  rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 

c)  rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

[- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;] 

<– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu 

ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w ogólnodostępnej stacji ładowania 

do zainstalowanych w niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. …);> 

6)   obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 

[6a)   sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu 

gazowego;] 

<6a) sprzedaż – bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot 

zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez 

podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu 

elektroenergetycznego i derywatu gazowego oraz tankowania pojazdów 

sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem ziemnym (LNG) na 

stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach ładowania;> 

7)   procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8)   zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 
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10a)  instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w 

tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe 

gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną 

przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego 

używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest 

wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do 

realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b)  instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

b)  sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10c)   pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach 

dystrybucyjnych z wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań 

operatora systemu przesyłowego; 

10d)   infrastruktura paliw ciekłych - instalację wytwarzania, magazynowania i 

przeładunku paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, 

stację paliw ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych; 

10e)   instalacja wytwarzania paliw ciekłych - instalację lub zespół instalacji 

technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie 

z tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych; 

10f)   instalacja magazynowania paliw ciekłych - zbiorniki magazynowe oraz instalacje 

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku 

paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe 

magazyny paliw ciekłych; 

10g)   instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalację używaną do rozładunku lub 

załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny 

kontenerowe lub statki; 

10h)   stacja paliw ciekłych - zespół urządzeń służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe 

w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się 

po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 
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10i)   stacja kontenerowa - stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej 

przemieszczanie; 

10j)   środek transportu paliw ciekłych - cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę 

kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw 

ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom 

końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do 

przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

<10k) magazyn energii – instalację służącą do przechowywania energii, 

przyłączoną do sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci; 

10l) stacja gazu ziemnego – stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10m) ogólnodostępna stacja ładowania – ogólnodostępną stację ładowania 

w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych; 

10n) infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego – 

infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych;> 

11)  sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

11a)  sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub 

wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 

przesyłowego; 

11b)  sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z 

wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną 

wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny 

operator systemu dystrybucyjnego; 

11c)  sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo 
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wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego 

terminalu przybrzeżnego; 

11d)  gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych 

państw; 

11e)  gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu 

gazowego; 

11f)  linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię 

elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej 

przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa 

albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g)  koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

11h)   sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, 

wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch 

sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

<11i) instalacja zarządzania popytem – instalację odbiorcy końcowego, której 

urządzenia umożliwiają zmianę profilu poboru energii elektrycznej na żądanie 

operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego lub 

operatora systemu połączonego, na którą może składać się w szczególności 

magazyn energii, instalacja wytwórcza niewspółpracująca bezpośrednio z siecią 

lub punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych;> 

12)   przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

a)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 

energii lub obrotu nimi albo 

b)  przesyłania dwutlenku węgla; 
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12a)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 

a)  w odniesieniu do paliw gazowych: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją, lub 

-  magazynowaniem, lub 

-  skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b)  w odniesieniu do energii elektrycznej: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

12b)  użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego 

lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do 

systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

12c)   podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw 

ciekłych: 

a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z 

zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, lub 

b)  przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60); 

12d)   przywóz paliw ciekłych - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu; 

12e)   wywóz paliw ciekłych - wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; 

12f)   nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 
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12g)   dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12h)   import paliw ciekłych - import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

12i)   eksport paliw ciekłych - eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

13)  odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie 

umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; 

[13a)  odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 

zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;] 

<13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na 

własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej 

w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby 

przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu 

ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;> 

13b)   odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)   odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 i 1220 

oraz z 2016 r. poz. 195 i 1250), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

13d)   odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup 

opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw 

gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania paliw gazowych; 
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14)  gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

1579 i 1948); 

15)  regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16)  bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony 

środowiska; 

16a)  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu 

elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b)  bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów 

jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w 

tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, 

w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

16c)  równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu 

i poborze; 

16d)  zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

17)  taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w 

nim odbiorców w trybie określonym ustawą; 

18)  nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-
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rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 

pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

20)   odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 

r. poz. 925, 1579 i 2260); 

20a)   (uchylony); 

20b)   mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c)   mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20d)   (uchylony); 

20e)   (uchylony); 

20f)   (uchylony); 

20g)   (uchylony); 

20h)   instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

21)  koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w 

związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie 

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu 

paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie 

uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów 

odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu 

przepisów podatkowych; 

22)  finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)   system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone 

do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

23a)  bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora 

systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania 

lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 

energię elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 
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23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów 

technicznych paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia 

ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów; 

24)  operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

25)  operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi 

systemami elektroenergetycznymi; 

26)  operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27)  operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub 

regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

tego gazu; 

28)  operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi 

elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo 

systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego; 
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28a)   operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę; 

29)  sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe 

odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 

niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy; 

30)  usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 

usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

31)  normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, 

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej 

działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców 

przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej 

lub od innej grupy odbiorców; 

33)  kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub 

mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego; 

34)  ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące 

zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było 

wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

35)  jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać 

energię elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

36)  energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i 

obliczoną jako: 

a)  całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku 

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 
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chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

–  75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, 

turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, 

ogniwo paliwowe, albo 

–  80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem 

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b)  iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji 

wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w 

energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż 

sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na 

podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego 

przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła 

użytkowego w kogeneracji; 

37)  referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji 

zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

a)  jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

b)  jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

39)  standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację 

tych danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 
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c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników 

systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 

pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego 

okresu rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora 

systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń 

podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania 

energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla 

których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

42)  podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną 

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie 

umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem 

handlowym użytkowników systemu; 

43)  jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

44)  
(2)

 rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791) przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany; 

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; 
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46)   przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 

pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61); 

47)   derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który 

odnosi się do energii elektrycznej; 

48)   derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się 

do paliw gazowych; 

49)   system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

50)   informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 

51)   manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)   próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 

3 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

53)   produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

54)   uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50; 

55)   prosument - prosumenta w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

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 [.] <;> 
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<59) magazynowanie energii – świadczenie usług przechowywania energii 

w magazynie energii.> 

Art. 4. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub 

energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, 

skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest obowiązane 

utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub 

energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań 

jakościowych.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

lub energii, magazynowaniem energii lub paliw gazowych, w tym skroplonego gazu 

ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego 

jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji 

zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu 

obowiązujących wymagań jakościowych.> 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz 

przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na zasadzie 

równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o 

świadczenie tych usług. 

<Art. 4e
2
. 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem energii jest obowiązane 

zapewniać, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług magazynowania 

energii. Świadczenie usług magazynowania energii odbywa się na podstawie umowy o 

świadczenie tych usług.> 

Art. 5. 

1. Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, 

o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw 

gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. 
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<1a. Dostarczanie energii elektrycznej do punktu ładowania w ogólnodostępnej stacji 

ładowania odbywa się na podstawie: 

1) umowy o świadczenie usług dystrybucji tej energii, zawieranej przez operatora 

ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

2) umowy sprzedaży tej energii zawieranej z dostawcą usług ładowania.> 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać co najmniej: 

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 bonifikaty za niedotrzymanie standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

2)   umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii - 

postanowienia określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość 

przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne, miejsca 

dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy 

jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw 

gazowych lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz 

warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia 

rozliczeń, parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysokość bonifikaty 

za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres 

obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

3)   umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych - postanowienia 

określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość paliw gazowych, 

miejsce, okres i sposób ich przechowywania, stawkę opłat lub grupę taryfową 

stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy 

taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

4)   umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego - postanowienia określające: 

moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość skraplanego gazu ziemnego lub 
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regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego, stawkę opłat określoną w taryfie, 

warunki wprowadzania zmian tej stawki, sposób prowadzenia rozliczeń, 

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres 

obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. 

2a. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest 

użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, 

powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest: 

1)   odbiorca - oznaczenie: 

a)  wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży energii 

elektrycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy; wybrany sprzedawca musi mieć 

zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest przyłączony, 

b)  podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez 

operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym 

sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania tej 

energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej - oznaczenie przez to przedsiębiorstwo podmiotu 

odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawartą umowę o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu 

dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, oraz zasady 

zmiany tego podmiotu; 

3)   sprzedawca: 

a)  oznaczenie przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie 

handlowe, który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączeni są 

odbiorcy, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

oraz zasady zmiany tego podmiotu, 

b)  sposób przekazywania danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej przez 

odbiorców, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

2b. Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób: 
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1)   określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio 

według: 

a)  grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji 

umowy sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów 

rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego dalej 

"grafikiem handlowym", oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub 

b)  standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej; 

2)   zgłaszania grafików handlowych. 

3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na podstawie umowy 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji tych paliw lub energii, zwanej dalej "umową kompleksową"; 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. 

4. Umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży paliw 

gazowych lub energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, 

zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z 

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją paliw 

gazowych lub energii lub magazynowaniem tych paliw. 

4a. Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające 

maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw. 

4b. Umowa sprzedaży oraz umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw 

gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony 

umowy i zawierać także informacje o: 

1)   prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów; 

2)   możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji 

lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej; 
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3)   miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi 

taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo 

elektroenergetycznego. 

5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w 

zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w 

zatwierdzonych taryfach, powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli w 

zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej 

umowy należy przesłać pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy. 

6. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe 

lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu 

rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. 

6a. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych 

lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 

przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko, co najmniej w zakresie 

emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów. 

6b. W przypadku energii elektrycznej kupowanej na giełdzie towarowej lub importowanej z 

systemu elektroenergetycznego państw niebędących członkami Unii Europejskiej, 

informacje o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do 

wytworzenia energii elektrycznej mogą być sporządzone na podstawie zbiorczych danych 

dotyczących udziału poszczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w których 

energia ta została wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym. 

6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości energii elektrycznej 

zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej 

odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) i efektywnych energetycznie 

urządzeniach technicznych. 

6d. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej informuje odbiorcę tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i 

rozstrzygania sporów. 
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6e. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia 

jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument 

sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji 

Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami 

konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi 

zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów 

energii elektrycznej i paliw gazowych. 

6f. Kopię zbioru praw konsumenta energii, o którym mowa w ust. 6e, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny zawierać także postanowienia 

określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę możliwości wywiązywania 

się z obowiązku zapłaty za dostarczone paliwa gazowe lub energię lub usługi związane z 

ich dostarczaniem. 

8. Sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany przechowywać dane o umowach 

zawartych z operatorem systemu przesyłowego oraz dane o derywatach 

elektroenergetycznych i umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z 

przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia tych umów. 

9. Sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany przechowywać dane o umowach zawartych z 

operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem 

systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu 

ziemnego oraz dane o derywatach gazowych i umowach sprzedaży paliw gazowych 

zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu paliwami gazowymi, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia 

tych umów. 

10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9, zawierają w szczególności informacje dotyczące: 

1)   podmiotu, z którym zawarto umowę; 

2)   okresu, na jaki umowa została zawarta; 

3)   ilości sprzedanych paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)   zasad rozliczeń; 
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5)   terminu realizacji umowy; 

6)   nierozliczonych umów, derywatów elektroenergetycznych i derywatów gazowych. 

11. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej przekazuje niezwłocznie dane, o 

których mowa w ust. 8 i 9, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, na ich wniosek, w związku z zadaniami 

wykonywanymi przez te organy. 

12. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może 

udostępnić informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, z wyjątkiem danych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.). 

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do informacji o instrumentach finansowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Art. 7. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z 

podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 

traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, 

jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych 

paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i 

odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie 

do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, 

jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. 

<1a. Przepis ust. 1 w zakresie przyłączenia do sieci w pierwszej kolejności stosuje się 

także do infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.> 

2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: 

termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia 

własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, 

zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji 

układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, 

warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do 

podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji 
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przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi 

dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii 

przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za 

niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji 

prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki 

jej rozwiązania. 

2a. Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz postanowień 

wskazanych w ust. 2, powinna również zawierać postanowienia określające, że: 

1)    termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej 

instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w przypadku 

instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii 

elektrycznej energię wiatru na morzu - 120 miesięcy, od dnia zawarcia tej umowy; 

2)   niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej 

instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą 

wypowiedzenia umowy o przyłączenie. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy 

ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia 

mają być dostarczane. 

3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków 

przyłączenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", w przedsiębiorstwie 

energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. 

3b. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie 

podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, o 

których mowa w ust. 3, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań 

określonych w art. 7a. 

4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania technicznych 

warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odrębnych przepisach i koncesji. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i 

rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o 
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przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 

1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20. 

6. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do 

podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami 

konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie. 

7. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę 

parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielkość 

przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci. 

8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad: 

1)   za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień 

oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie 

wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na 

podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 

przyłączenia; 

2)   za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci 

ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o 

stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej 

średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do 

przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 

16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy 

przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub 

rodzaju tego odcinka; 

3)    za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 

energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów 

poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem: 

a)   instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej 

niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 

MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie 

rzeczywistych nakładów, 
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b)  mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie 

pobiera się opłaty [.] <;> 

<4) za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego 

oraz ogólnodostępnych stacji ładowania: 

a) do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie 

wyższym niż 110 kV opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej 

rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, 

b) do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV 

opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na 

podstawie jednej szesnastej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na 

budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych 

w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w 

odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci 

służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka; 

5) nie pobiera się opłat za przyłączenie do sieci instalacji zarządzania popytem, 

która spełnia wymagania określone w instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego, do 

którego sieci instalacja ta jest przyłączana.> 

8
1
. Przez realizację przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej 

lub do sieci ciepłowniczej rozumie się budowę odcinka lub elementu sieci służącego do 

połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o ich przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej lub do sieci ciepłowniczej, z pozostałą częścią sieci. 

8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do 

sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej 

określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b. 

8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za 

przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki 

przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością 

wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki. 

8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków 

przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
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8d. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, 

dołącza w szczególności, w przypadku przyłączania do sieci źródeł innych niż 

mikroinstalacje: 

1)   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo 

2)   decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.), w przypadku budowy 

obiektu energetyki jądrowej, albo 

3)   pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

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

morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60), w przypadku 

budowy źródła w polskim obszarze morskim; 

4)   dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na 

której jest planowana inwestycja określona we wniosku z wyłączeniem źródeł 

lokalizowanych w polskim obszarze morskim. 

8d
1
. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenie na wznoszenie 

i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 

powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym 

planowaną inwestycją. 

8d
2
. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej odmówi przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego 

źródła energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z 

braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci, w terminie proponowanym przez 

podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii, 

przedsiębiorstwo energetyczne określa planowany termin oraz warunki wykonania 

niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia. 
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8d
3
. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie 

mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia 

instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot ubiegający się o 

przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii o wielkości dostępnej mocy 

przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli podmiot ten, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania powiadomienia: 

1)   wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wydaje 

warunki przyłączenia; 

2)   nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to 

odmawia wydania warunków przyłączenia. 

Bieg terminu, o którym mowa w ust. 8g, ulega zawieszeniu do czasu otrzymania zgody od 

podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. 

8d
4
. W przypadku gdy podmiot, ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej, jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana 

mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż 

określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na 

podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie 

energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu 

odpowiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. W 

innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na 

podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i 

urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego. 

8d
5
. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d

4
, zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

2)   informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań 

technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. 

8d
6
. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d

4
, podmiot ubiegający się o przyłączenie 

mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie 

następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
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oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana 

inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8d
7
. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej: 

1)   potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d
4
, odnotowując datę jego 

złożenia; 

2)   jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d
4
, w terminie 30 dni od dokonania tego 

zgłoszenia. 

8d
8
. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany 

harmonogram przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniający 

poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac. 

8d
9
. Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 

określone w art. 7a ust. 1. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz 

warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy 

wydane na podstawie art. 9 ust. 3. 

8d
10

. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może ograniczyć pracę lub 

odłączyć od sieci mikroinstalację o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW przyłączoną 

do sieci tego operatora w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej 

mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci. Uwzględniając stopień 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, operator w pierwszej 

kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo 

odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci operator jest 

obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni. 

8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się 

ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z 

wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie 

większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej 

nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy. 
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8f. Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzględnia się odpowiednio w 

nakładach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3. 

8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 

1)   30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 

kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki; 

2)   150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a 

w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki. 

8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku, 

określając w szczególności datę złożenia wniosku. 

8i. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności 

warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa 

energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 

8j. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)   odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie z powodu braku 

technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, jest obowiązane 

niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę; 

2)   wyda warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowiązane do 

wypłaty odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w wydaniu 

tych warunków; 

3)   wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem 

energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie 

rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić pobraną zaliczkę 

wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie 

nastąpi przyłączenie. 

8k. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje się w wysokości równej rentowności 

pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 

30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według 
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danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz 

Główny Urząd Statystyczny. 

8l. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące: 

1)   podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy 

przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia 

umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej, 

2)   wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych 

zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci 

przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje 

elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 

110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc 

wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci 

elektroenergetycznej 

- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji 

prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na 

kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i 

będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie 

internetowej. 

9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu 

braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci 

przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem 

ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 

8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. 

10. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o 

przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do 

sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek 

opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii. 

11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat 

za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8, a w 

przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera się opłaty za przyłączenie do sieci. 
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12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o 

którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w 

zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub 

miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie o 

świadczenie usługi przyłączenia do sieci. 

13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane powiadomić 

przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z 

wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie 

nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac. 

14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego, 

oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw 

paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci. 

 

Art. 9c. 

1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i 

skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do 

zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe 

traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony 

środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem 

wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 

systemu gazowego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania 

uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i 

transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

5)    współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 
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gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich 

rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4 

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; 

6)   dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego; 

7)   zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych 

tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi; 

8)   świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego; 

9)   bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz 

prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z 

niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu; 

10)  dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych 

informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług 

magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o 

współpracy z połączonymi systemami gazowymi; 

11)  (uchylony). 

12)   realizację obowiązków wynikających z 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 oraz 

obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 

rozporządzenia 715/2009. 

2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i 

przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz 

uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej 

zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy 

zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 
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elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w 

koordynowanej sieci 110 kV; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu 

zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w 

obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, 

a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

5)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju; 

6)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz 

jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych 

do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu 

przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie; 

7)   zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

8)   zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej; 

9)   bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności 

odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z: 

a)  niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 

elektroenergetycznego, 

b)  zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

9a)  prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego; 

10)  zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym 

przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami 
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elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem 

technicznych ograniczeń w tym systemie; 

11)  zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej 

podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

12)  udostępnianie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o: 

a)  warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu 

elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w 

szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i 

bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych 

przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach 

mocy tych jednostek wytwórczych, 

b)  ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. 

a; 

13)  opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu 

po wystąpieniu awarii; 

14)  realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7; 

15)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z 

operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu 

pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

16)  opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie 

elektroenergetycznym; 

17)  określanie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych, a także 

w zakresie budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej; 

18)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej. 
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2a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany współpracować z 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w utrzymywaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej 

oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV. 

2b. Za usługi świadczone przez operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku, o którym mowa w art. 9h ust. 

3 pkt 2, właściciel sieci przesyłowej nie pobiera opłat. 

3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w 

zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady 

zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając 

wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z 

zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV; 

2)   eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący 

niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego; 

3)   zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania; 

4)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów 

elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz 

efektywnego funkcjonowania tych systemów; 

5)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z 

wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, 

przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV; 

6)   bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi; 

7)   zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę 

z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania 

przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV; 
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8)   zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej 

podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

[9)   dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, 

niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;] 

<9) dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym korzyściach z tytułu 

udostępnienia instalacji zarządzania popytem oraz zarządzaniu siecią, 

niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej 

sieci;> 

9a)  umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

odbiorców przyłączonych do sieci poprzez: 

a)  budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej 

pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej 

efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi, 

b)  pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej 

pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii 

elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i 

podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu 

przesyłowego, 

c)  opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich 

standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w 

instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

d)  udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii 

elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla 

uzgodnionych okresów rozliczeniowych, 

e)  wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich 

uwzględnianie w instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

f)  zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego 

wglądu w swoich siedzibach: 
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–  aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, 

–  informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

–  wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców 

umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii 

elektrycznej; 

10)  współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13; 

11)  planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć 

związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię 

elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej; 

12)  stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV; 

13)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z 

sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz 

współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

14)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV. 

3a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie 

posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje określone w ustawie 

obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego za pośrednictwem 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią jest 

połączony, który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową. 

4. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, wykonując działalność gospodarczą, są 

obowiązani w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych i 

innych informacji prawnie chronionych. 
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4a. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, oraz właściciel sieci przesyłowej są 

obowiązani zachować poufność informacji handlowych, które uzyskali w trakcie 

wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu, w sposób dyskryminacyjny, 

informacji o własnej działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. W tym celu 

właściciel sieci przesyłowej oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie mogą korzystać ze 

wspólnych służb, w szczególności wspólnej obsługi prawnej, za wyjątkiem obsługi 

administracyjnej lub informatycznej. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, o 

których mowa w art. 9d ust. 7. 

4b. W przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

przedsiębiorstwa powiązane, operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, nie mogą 

wykorzystywać w niewłaściwy sposób informacji handlowych podlegających ochronie, 

uzyskanych od osób trzecich w trakcie wykonywanej działalności. 

5. Jeżeli do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, jest niezbędne korzystanie przez 

operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z sieci, instalacji lub urządzeń 

należących do innych operatorów systemów lub przedsiębiorstw energetycznych, 

udostępnienie tych sieci, instalacji lub urządzeń następuje na zasadach określonych w 

ustawie oraz na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

5a. Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 

pomiarowe dotyczące tych odbiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

5b. Przez liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania 

danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem 

teleinformatycznym. 

6. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa 

krajowego systemu elektroenergetycznego. 

6a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w 
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przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11, wytworzonego w instalacjach 

przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora. 

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyłączonych bezpośrednio do 

sieci tego operatora. 

8. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego za korzystanie z krajowego systemu 

elektroenergetycznego pobiera opłaty na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 3 i 4, a także może żądać od odbiorców przyłączonych do 

systemu elektroenergetycznego informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej przez 

tych odbiorców, służącej do obliczenia tej opłaty. 

9. Operator systemu przesyłowego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii, do dnia 31 marca każdego roku, informacje za poprzedni 

rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 

gazowego lub systemu elektroenergetycznego, w szczególności dotyczące: 

1)   zdolności przesyłowych sieci oraz mocy źródeł przyłączonych do tej sieci; 

2)   jakości i poziomu utrzymania sieci; 

3)   podejmowanych działań mających na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania 

na paliwa gazowe lub energię elektryczną, w tym, w przypadku wystąpienia przerw w 

dostarczaniu tych paliw lub energii do sieci; 

4)   sporządzanych planów w zakresie określonym w pkt 1-3. 

9a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca danego roku, 

informacje w zakresie objętym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b. Sporządzając 

informacje dotyczące oceny połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami, należy 

uwzględnić opinie operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych tych 

krajów. 

9b. Użytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególności operatorzy systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy 

końcowi są obowiązani przekazywać operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, na jego wniosek, 
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dane niezbędne do sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

10. Operatorzy systemów przesyłowych współdziałają z Komisją Europejską w sprawach 

dotyczących rozwoju transeuropejskich sieci przesyłowych. 

10a. Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z operatorami systemów 

przesyłowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia co 

najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regionalnym dla alokacji 

zdolności przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa systemu. 

11. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, informacje o ilości energii elektrycznej importowanej w danym kwartale z 

państw niebędących członkami Unii Europejskiej. 

12. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o ilościach energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do 

jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na 

poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia: 

1)   31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, 

2)   31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego 

- z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to instalacji spalania wielopaliwowego i układów 

hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem 

pompowym. 

 

Art. 9g. 

1. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do 

opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji 

ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej "instrukcjami". 

2. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego informują 

użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania 

przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej 

zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie 

krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. 
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3. Instrukcje opracowywane dla sieci gazowych określają szczegółowe warunki korzystania z 

tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące: 

1)   przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń 

międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich; 

2)   wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 

pomocniczą; 

3)   kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego; 

4)   współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych; 

5)   przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz 

pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

6)   parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi 

użytkowników systemu. 

4. Instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki 

korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące: 

1)   przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców 

końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich; 

2)   wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 

pomocniczą; 

<2a) wymagań technicznych dla instalacji zarządzania popytem, w tym dla 

magazynów energii;> 

3)   kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym 

uzgadniania planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13; 

4)   współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w zakresie 

koordynowanej sieci 110 kV i niezbędnego układu połączeń sieci oraz zakresu, 

sposobu i harmonogramu przekazywania informacji; 

5)   przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz 

pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

6)    parametrów jakościowych energii elektrycznej, standardów jakościowych obsługi 

użytkowników systemu oraz zasad prowadzenia rozliczeń, w tym ustalania terminów 

wnoszenia opłat przez użytkowników systemu; 
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7)   wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, 

jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania; 

8)   wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej 

oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej; 

9)   niezbędnych wielkości rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych. 

5. Operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu 

przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. 

5a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dołącza do instrukcji ruchu i 

eksploatacji sieci dystrybucyjnej standardowy profil zużycia wykorzystywany w 

bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW. 

6. Instrukcja opracowywana przez operatora systemu przesyłowego powinna także zawierać 

wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami 

systemowymi, określającą: 

1)   warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi; 

2)   procedury: 

a)  zgłaszania i przyjmowania przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego do realizacji umów sprzedaży oraz programów dostarczania i 

odbioru energii elektrycznej, 

b)  zgłaszania do operatora systemu przesyłowego umów o świadczenie usług przesyłania 

paliw gazowych lub energii elektrycznej, 

c)  bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego bilansowania, 

d)  zarządzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposób rozliczania kosztów tych 

ograniczeń, 

e)  awaryjne; 

3)   sposób postępowania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa 

gazowe lub energię elektryczną; 

4)   procedury i zakres wymiany informacji niezbędnej do bilansowania systemu i 

zarządzania ograniczeniami systemowymi; 
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5)   kryteria dysponowania mocą jednostek wytwórczych energii elektrycznej, 

uwzględniające, w przypadku elektrowni jądrowych, wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone przepisami ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz kryteria zarządzania połączeniami 

systemów gazowych albo systemów elektroenergetycznych; 

6)   sposób przekazywania użytkownikom systemu informacji o warunkach świadczenia 

usług przesyłania energii elektrycznej oraz pracy krajowego systemu 

elektroenergetycznego. 

6a. Warunki w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 

6 pkt 1, powinny umożliwiać dokonywanie zmian grafiku handlowego w dniu jego 

realizacji oraz bilansowanie tego systemu także przez zmniejszenie poboru energii 

elektrycznej przez odbiorców niespowodowane wprowadzonymi ograniczeniami, o 

których mowa w art. 11 ust. 1. 

7. Operator systemu przesyłowego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 

użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza 

te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

8. Operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej 

instrukcji, o której mowa w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 

użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza 

te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do instrukcji opracowanej przez operatora, o którym mowa 

w art. 9d ust. 7. 

8b. Operator, o którym mowa w art. 9d ust. 7, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia 

zatwierdzonej instrukcji, o której mowa w ust. 7, zamieszcza na swojej stronie 

internetowej oraz udostępnia w siedzibie do publicznego wglądu, opracowaną instrukcję 

wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie 

ich uwzględnienia. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, na 

koszt właściwego operatora systemu, zatwierdzoną instrukcję. 
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10. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego zamieszczają na 

swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do 

publicznego wglądu w swoich siedzibach. 

11. Operator systemu połączonego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i 

eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. 

Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio. 

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 

instrukcji, o której mowa w ust. 1. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej. 

 

<Art. 15g. 

Minister właściwy do spraw energii jest właściwym organem krajowym 

odpowiedzialnym za ułatwianie i koordynowanie procesu wydawania pozwoleń i decyzji 

dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania Unii Europejskiej, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego 

decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) 

nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39, z późn. zm.), 

działającym w trybie współpracy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. c tego 

rozporządzenia.> 

 

 

 

Art. 16. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na 

okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając: 
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1)   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw 

gazowych lub energii; 

2)   ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku takiego 

planu, strategię rozwoju województwa - w przypadku planów sporządzanych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub 

energii; 

3)   politykę energetyczną państwa; 

4)   dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

art. 8 ust. 3 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 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w przypadku przedsiębiorstwa 

energetycznego zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii 

elektrycznej[.] <;> 

<5) politykę rozwoju infrastruktury i rynku paliw alternatywnych w transporcie.> 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 lat. 

Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 lata, a w 

zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną - co 3 lata. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego wykonujący obowiązki operatora na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, aktualizuje corocznie plan rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres nie 

krótszy niż 5 lat. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się do aktualizacji planu. 
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5. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają prognozę dotyczącą stanu bezpieczeństwa 

dostarczania energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat. 

6. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe lub energię elektryczną sporządzany przez operatora systemu dystrybucyjnego 

gazowego i operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uwzględnia 

odpowiednio plan rozwoju sporządzony przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

i operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

7. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1)   przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii; 

2)   przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji 

odnawialnego źródła energii; 

3)   przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z 

systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznym innych państw - w 

przypadku planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)   przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, w tym także 

przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 

pomiarowych z licznika zdalnego odczytu; 

5)   przewidywany sposób finansowania inwestycji; 

6)   przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów; 

7)   planowany harmonogram realizacji inwestycji. 

8. Plan, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, opracowywany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinien także określać wielkość 

zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, 

wielkość zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i 

stopień ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające 

bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. 

9. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego określając w planie, o którym mowa w ust. 2, poziom połączeń 
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międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, bierze w szczególności pod 

uwagę: 

1)   krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych określonych w załączniku I 

do decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4; 

2)   istniejące połączenia międzysystemowe gazowe albo elektroenergetyczne oraz ich 

wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny; 

3)   zachowanie właściwych proporcji między kosztami budowy nowych połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, a korzyściami 

wynikającymi z ich budowy dla odbiorców końcowych. 

10. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać długookresową maksymalizację 

efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak 

aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen 

i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych lub energii, przy zapewnieniu ciągłości, 

niezawodności i jakości ich dostarczania. 

11. W planie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także zapotrzebowanie na nowe 

zdolności w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty 

przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci. 

12. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu projektu planu, o 

którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane współpracować z 

podmiotami przyłączonymi do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

współpracować z samorządem województwa, na którego obszarze przedsiębiorstwo to 

zamierza realizować przedsięwzięcia inwestycyjne; współpraca powinna polegać w 

szczególności na: 

1)   przekazywaniu podmiotom przyłączonym do sieci, na ich wniosek, informacji o 

planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą 

miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków 

przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii; 

2)   zapewnieniu spójności pomiędzy planami przedsiębiorstw energetycznych i 

założeniami, strategiami oraz planami, o których mowa w art. 19 i art. 20, a w 

przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw 

gazowych lub energii elektrycznej zapewnienie tej spójności dotyczy planów 
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przedsiębiorstw energetycznych i założeń, strategii i planów sporządzanych przez 

samorząd województwa. 

13. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją: 

1)   paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 mln m
3 
tych paliw; 

2)   energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to 

dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 GWh tej energii; 

3)   ciepła. 

14. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedkładają Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do uzgodnienia projekt planu, o którym mowa w ust. 2 i 4, i jego 

aktualizację, do dnia 31 marca. W przypadku projektu planu sporządzonego przez 

operatora systemu przesyłowego, operator ten przedkłada projekt planu, o którym mowa 

w ust. 2, i jego aktualizację po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 15, 

wraz z wynikami tych konsultacji. 

15. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego konsultują projekt planu, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem 

informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi 

stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin 

na zgłaszanie uwag. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni. 

16. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki konsultuje sposób finansowania inwestycji ujętych w 

planie opracowanym przez operatora systemu przesyłowego gazowego z właścicielem 

sieci przesyłowej gazowej. 

17. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 

Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, ustala corocznie plan remontów, 

który zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgadniania projektu planu, o którym 

mowa w ust. 1, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 30 kwietnia, 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z realizacji tego planu. 
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19. Samorząd województwa, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne lub odbiorcy końcowi 

paliw gazowych lub energii udostępniają nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym, 

o których mowa w ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4 i 7, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

20. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW sporządza i 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prognozy na okres 15 lat obejmujące 

w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie 

modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane 

techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz 

rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. 

21. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata 

w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 

20, i informuje o tych aktualizacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

22. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przyłączone do sieci 

przesyłowej przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

systemu połączonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielkościach 

zdolności wytwórczych i dystrybucyjnych przyjętych w planach, o których mowa w ust. 2 

i 4, lub prognozach, o których mowa w ust. 20, stosownie do postanowień instrukcji 

opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

 

 

Art. 45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; 

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 

1)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 
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obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 

regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a)  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2)   pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

<2a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw energetycznych w zakresie budowy i przyłączania 

ogólnodostępnych stacji ładowania, wykorzystywanych do ładowania pojazdów 

transportu publicznego, i powiązanych z nimi instalacji magazynowania energii, 

wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność 

w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%;> 

3)   ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie 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 (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 
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1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią 

elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym uwzględnia 

się koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej. 

1f. 
(52)

 W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

uzasadnione koszty wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy oraz koszty wprowadzenia i pobierania opłaty mocowej, o której mowa w tej 

ustawie. 

<1g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w liczbie, o 

której mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji ładowania, o której 

mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy, lub punktu ładowania wykorzystywanego do 

ładowania pojazdów transportu publicznego, przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej uwzględnia w 

kosztach swojej działalności.> 

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 
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sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

 

 

Art. 46. 

1. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych 

oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, biorąc pod uwagę: 

politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności 

dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne traktowanie odbiorców, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności: 

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

4)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne; 
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5)   sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

6)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw 

gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

7)   sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy; 

8)   sposób ustalania opłat za nielegalny pobór paliw gazowych; 

9)   zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

[3. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii 

elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną, biorąc pod 

uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności 

dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie 

odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat.] 

<3. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla 

energii elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną, biorąc pod uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie 

pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich 

rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i 

opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, 

równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

przejrzystość cen i stawek opłat oraz potrzebę rozwoju drogowego elektrycznego 

transportu publicznego.> 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności: 

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   podział podmiotów przyłączanych na grupy przyłączeniowe; 

3)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

4)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 
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5)   sposób uwzględniania w taryfach: 

a)  kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

b)  kosztów zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6 i 8, 

c)  rekompensat, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, 

d)  kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a; 

6)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

7)   sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi, w tym w zakresie określonym w art. 45 ust. 1a; 

8)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 

elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

9)   sposób ustalania opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy; 

10)  sposób ustalania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej; 

11)  zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

5. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz 

szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, biorąc pod uwagę: politykę 

energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw 

energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed 

nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i 

wykorzystywania ciepła, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie 

subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno określać w szczególności: 

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 
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4)   uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek dla ciepła wytwarzanego w jednostkach 

kogeneracji z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 

2f; 

5)   sposób ustalania wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w pkt 4; 

6)   sposób uwzględniania w taryfach kosztów zakupu ciepła, o którym mowa w art. 9a 

ust. 7; 

7)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

8)   sposób prowadzenia rozliczeń, z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

9)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika 

ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

10)  sposób ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła. 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 

i 1926) 

 

<Oddział 6 

Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi 

 

Art. 65k. 

Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o pojeździe autonomicznym, należy przez to 

rozumieć pojazd samochodowy, wyposażony w systemy sprawujące kontrolę nad 

ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w 

każdej chwili może przejąć kontrolę nad tym pojazdem. 

 

Art. 65l. 

1. Prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych 

w ruchu drogowym na drogach publicznych, w szczególności na potrzeby 

zastosowania pojazdów autonomicznych w transporcie zbiorowym i realizacji innych 

zadań publicznych, jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa i uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie tych prac. 
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2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, organ zarządzający 

ruchem na drodze, na której planuje się przeprowadzenie prac badawczych, na 

pisemny wniosek organizatora prac badawczych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1) imię, nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania lub siedziby 

organizatora prac badawczych; 

2) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia oraz zakończenia prac badawczych; 

3) planowany przebieg trasy, po której będzie poruszał się pojazd autonomiczny; 

4) wykaz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy pojazdu autonomicznego; 

5) podpis organizatora prac badawczych lub jego przedstawiciela. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatora prac badawczych za szkody powstałe 

w związku z prowadzeniem prac badawczych związanych z prowadzeniem 

pojazdów autonomicznych, która wchodzi w życie w przypadku uzyskania 

pozwolenia na prowadzenie prac badawczych; 

2) dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie; 

3) kopię decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wydanej na podstawie art. 80t 

ust. 2. 

5. Organ, o którym mowa w ust. 2, konsultuje z mieszkańcami gminy, na terenie której 

prowadzone będą prace badawcze, wniosek o przeprowadzenie prac badawczych, 

zamieszczając ten wniosek na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin na 

zgłaszanie uwag. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. W toku konsultacji 

właściciel nieruchomości położonej wzdłuż planowanej trasy, po której będzie 

poruszał się pojazd autonomiczny, może zgłosić sprzeciw. 

6. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, po: 

1) uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi, na której planuje się 

przeprowadzenie prac badawczych oraz 

2) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia prac 

badawczych komendanta wojewódzkiego Policji dotyczącej wpływu badań na 

płynność ruchu po planowanej trasie, po której będzie poruszał się pojazd 

autonomiczny. 
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Art. 65m. 

1. Organ wydający zezwolenie, o którym mowa w art. 65l ust. 1, odmawia jego wydania, 

jeżeli: 

1) organizator prac badawczych: 

a) nie podał we wniosku, o którym mowa w art. 65l ust. 2, informacji określonych w 

art. 65l ust. 3, 

b) nie dołączył do wniosku, o którym mowa w art. 65l ust. 2, dokumentów 

wskazanych w art. 65l ust. 4, 

c) nie uzyskał zgody i opinii, o których mowa w art. 65l ust. 6;  

2) pomimo spełnienia wymogów określonych w art. 65l ust. 3 i 4 istnieje 

niebezpieczeństwo, że prowadzenie prac badawczych będzie stanowić zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości; 

3) właściciel nieruchomości położonej wzdłuż planowanej trasy, po której będzie 

poruszał się pojazd autonomiczny, zgłosił sprzeciw. 

2. Organ wydający zezwolenie może: 

1) cofnąć zezwolenie, jeżeli: 

a) organizator prac badawczych podał we wniosku, o którym mowa w art. 65l ust. 2, 

nieprawdziwe informacje, 

b) prace badawcze prowadzone są niezgodnie z informacjami podanymi we 

wniosku, o którym mowa w art. 65l ust. 2, 

c) dalsze prowadzenie prac badawczych stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego albo mienia wielkiej wartości; 

2) zawiesić zezwolenie, jeżeli dalsze prowadzenie prac badawczych może stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości – do 

czasu ustania tego zagrożenia. 

 

Art. 65n. 

1. Organizator prac badawczych jest obowiązany: 

1) umożliwić Policji wykonywanie czynności niezbędnych do zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia 

w trakcie prowadzenia prac badawczych; 

2) zapewnić, aby w trakcie prowadzenia prac badawczych w pojeździe 

autonomicznym, w miejscu przeznaczonym dla kierującego, znajdowała się osoba 
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posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem, która w każdej chwili może 

przejąć kontrolę nad tym pojazdem, w szczególności w razie wystąpienia 

zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

3) przekazywać do wiadomości publicznej informacje o planowanych pracach 

badawczych i przebiegu trasy, po której będzie poruszał się pojazd 

autonomiczny; 

4) przekazać Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego sprawozdanie 

z przeprowadzonych prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów 

autonomicznych oraz ich wyposażenia, zgodnie z wzorem określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia testów. 

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

sprawozdania składanego przez organizatorów prac badawczych związanych 

z testowaniem pojazdów autonomicznych oraz ich wyposażenia, kierując się 

potrzebą zapewnienia dostępu do jednolitych informacji o niezawodności 

funkcjonowania tych pojazdów, sposobie poruszania się po drogach, sposobie 

sterowania tymi pojazdami i bezpieczeństwie ruchu drogowego.> 

 

Art. 71. 

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika 

rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, 

motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten 

nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3. 

2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom 

określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice 

(tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, w nalepkę kontrolną. 

<2a. Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne 

wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.> 

3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna 

przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest 

dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66. 
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4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być 

dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. 

Przepis ten nie dotyczy motocykla. 

4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w 

skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony 

do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu 

prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h. 

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym 

warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem 

rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z 

zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument 

stwierdzający dokonanie rejestracji. 

5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym 

mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta 

obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu 

drogowego dokument potwierdzający to prawo. 

6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 

dni. 

7. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. 

 

Art. 129b. 

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną 

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). 

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

wobec: 

1)    kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 

określonego odpowiednim znakiem drogowym; 



- 116 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych 

oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c)  ruchu pieszych[.] <;> 

<d) ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady 

gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. …).> 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 

1)   zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem; 

2)   sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 

używaniem; 

3)    (uchylony); 

4)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

5)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

6)   sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2; 

7)   żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 

4. (uchylony). 

DZIAŁ VI 

[ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I 

KOŃCOWE] 

<Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe> 

 

<Art. 148a. 

1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o 

których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
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i paliwach alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla 

autobusów. 

2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po 

wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi 

pojazdami. 

Art. 148b. 

1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy 

napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa 

wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według 

wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1. 

2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 

i 2201) 

Art. 37. 

Do zakresu działania UDT należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i 

zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; 

1a)  
(16)

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa; 

2)   wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie 

określonym ustawą; 

2a)  
(17)

 wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa, w 

zakresie określonym ustawą; 

3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego; 

4)   szkolenie pracowników dozoru technicznego; 

5)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych; 

6)   współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie 

wykonywania dozoru technicznego; 
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7)   inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub 

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm 

określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

8)   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia; 

9)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń 

technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie 

ekspertyz; 

10)  inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji 

wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

11)  popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz 

organizowanie doradztwa w tym zakresie; 

12)  współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych; 

13)  współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do 

harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej; 

14)  uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 

techniczne; 

15)  sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 

obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 

nieniszczące; 

16)  certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych; 

17)  występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego; 

18)  wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 624); 

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 2017 r. poz. 220 i 791)[.] <;> 

<20) wydawanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. …), oraz 

przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 16 i art. 27 tej ustawy.> 
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Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1)   wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a)  urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w 

kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b)  osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c)  zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, 

drogowym i żegludze śródlądowej, 

d)  urządzeniami technicznymi: 

–  znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

–  znajdującymi się na pontonach, 

–  znajdującymi się w dokach, 

–  znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, 

–  związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e)  urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie 

innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac 

przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi 

morskiej, 

f)  
(20)

 urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach 

kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz 

żeglugi śródlądowej; 

1a)  
(21)

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f; 

2)   wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   
(22)

 wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru 

technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 

pkt 1; 

5)   szkolenie pracowników TDT; 
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6)   wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1; 

7)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777); 

8)    kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne[.] <;> 

<9) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.> 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260) 

Art. 42. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w 

zakresie, o którym mowa w przepisach o rozwoju regionalnym. 

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych: 

1)   (uchylony); 

2)   z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych; 

3)   związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na 

stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej; 

4)   związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans 

edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego; 

5)   realizowanych w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych 

od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu 

nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 

363, z późn. zm.); 

5a)  związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w 

szczególności wśród dzieci i młodzieży a także sportu osób niepełnosprawnych; 
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5b)  w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych; 

5c)  
(8)

 związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu 

strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji 

proobronnych; 

<5d) związanych z budową infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. poz. ...), wykorzystywanych do wykonywania zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego;> 

6)   o których mowa w odrębnych przepisach - na zasadach w nich określonych. 

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą 

być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

4. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt 2, 

nie przeznaczyła w danym roku budżetowym na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem, środków własnych w wysokości co najmniej 50% planowanych 

wydatków na jego realizację, jest obowiązana zwrócić kwotę dotacji w wysokości 

ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków 

poniesionych ze środków własnych. 

5. Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na 

zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

6. Podziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, na poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego dokonuje, po uzgodnieniu z wojewodami, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. 

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje podziału środków, o których mowa 

w ust. 2 pkt 5a, oraz przekazuje je jednostkom samorządu terytorialnego. 

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 5a, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa 

oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania, uwzględniając w szczególności 

znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz 

rozwijaniem sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób 

niepełnosprawnych. 



- 122 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 

2 pkt 5b. 

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania 

dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5b, uwzględniając 

konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie 

przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także 

zachowanie dyscypliny finansów publicznych. 

11. 
(9)

 Minister Obrony Narodowej może udzielić dotacji z budżetu państwa, o których mowa 

w ust. 2 pkt 5c, ze środków wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o 

przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 2018). 

12. 
(10)

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5c, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb 

udzielania dotacji na te zadania. 

13. 
(11)

 Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 12, Minister Obrony Narodowej 

uwzględni znaczenie i charakter zadań związanych z budową i remontami strzelnic oraz 

rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz 

organizacji proobronnych, konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez 

jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych, 

a także zachowania dyscypliny finansów publicznych. 

<14. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

udzielania dotacji z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 5d, 

uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez 

jednostki samorządu terytorialnego środków budżetowych otrzymanych w formie 

dotacji oraz zabezpieczenia przez te jednostki udziału własnych środków w 

planowanych inwestycjach.> 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 

2216) 

 

<Art. 109a. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w 

rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. ...) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu 

art. 2 pkt 15 tej ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację 

potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie jest pojazdem elektrycznym 

lub pojazdem napędzanym wodorem.> 

 

Rozdział 2 

[Przepisy przejściowe] 

<Przepisy epizodyczne i przejściowe> 

 

<Art. 163a. 

1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy 

stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację 

potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie jest pojazdem hybrydowym.> 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2136 i 2371) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   decyzja o przyznaniu otwartego dostępu - uprawnienie przewoźnika do wykonywania 

regularnego przewozu osób w ramach otwartego dostępu w transporcie kolejowym, 
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określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1727, z późn. zm.); 

2)   dworzec - miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w 

szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt 

informacji dla podróżnych; 

3)   gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek 

międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

4)    komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 

administracyjnych miasta albo: 

a)  miasta i gminy, 

b)  miast, albo 

c)  miast i gmin sąsiadujących 

- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne 

przewozy pasażerskie; 

5)   linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na: 

a)  sieci dróg publicznych albo 

b)  liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo 

c)  akwenach morskich lub wodach śródlądowych 

- wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach 

komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy; 

5a)  metropolitalne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach związku metropolitalnego; inne niż 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

6)   międzynarodowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej; 

7)   międzywojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż 

przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i wojewódzkie; 



- 125 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   operator publicznego transportu zbiorowego - samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie; 

9)   organizator publicznego transportu zbiorowego - właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator 

publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w 

przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 

<9a) autobus zeroemisyjny – autobus zeroemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. poz. ...);> 

10)  powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i 

niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych 

powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 

związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

10a)  powiatowo-gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych gmin i powiatów, 

które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, 

metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

11)  przewoźnik - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w 

transporcie kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 

12)  przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora 

publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania 

potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze; 

13)  przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 

pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje 

dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w 
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transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926); 

14)  publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, 

liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej; 

15)  rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi 

publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

16)  sieć komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru; 

17)  strefa transgraniczna - obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej 

jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego 

świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony 

bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki 

administracyjnej położonej poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 

sąsiedniego państwa; 

18)  transport drogowy - transport w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym; 

[19)  transport inny szynowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem; inny niż transport 

kolejowy i transport linowo-terenowy;] 

<19) transport inny szynowy – przewóz osób środkiem transportu 

poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub 

metrem, lub przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po jednej 

szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, inny niż transport 

kolejowy i transport linowo-terenowy;> 

20)  transport kolejowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach 

kolejowych; 

21)  transport linowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą 

napowietrznej liny ciągnącej; 

[22)  transport linowo-terenowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

szynach za pomocą liny napędowej;] 



- 127 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<22) transport linowo-terenowy – przewóz osób środkiem transportu 

poruszającym się po szynach lub po jednej szynie za pomocą liny napędowej;> 

23)  transport morski - przewóz osób środkiem transportu morskiego po morskich wodach 

wewnętrznych lub po morzu terytorialnym; 

24)  umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - umowa 

między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego 

transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do 

wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o 

charakterze użyteczności publicznej; 

25)  wojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch 

powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii 

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w 

województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży 

lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i międzywojewódzkie; 

26)  zintegrowany system taryfowo-biletowy - rozwiązanie polegające na umożliwieniu 

wykorzystywania przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych 

środków transportu na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu 

zbiorowego; 

27)  zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 

transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w 

szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży 

biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem 

jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną; 

28)  zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju 

transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia 

powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do 

wykorzystywania różnych środków transportu, a także promujący przyjazne dla 

środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu; 

29)  żegluga śródlądowa - przewóz osób środkiem transportu wodnego śródlądowego po 

wodach śródlądowych. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny lub związek 

metropolitalny; 

2)   rozkładzie jazdy - należy przez to rozumieć również rozkład rejsu w transporcie 

morskim oraz w żegludze śródlądowej; 

3)   przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć również port lub przystań 

usytuowane na wodach morskich lub wodach śródlądowych; 

4)   umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - należy 

przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy. 

 

Art. 12. 

1. Plan transportowy określa w szczególności: 

1)   sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej; 

2)   ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 

3)   przewidywane finansowanie usług przewozowych; 

4)   preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 

5)   zasady organizacji rynku przewozów; 

6)   pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 

publicznej; 

7)   przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera[.] <;> 

<8) linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz planowany 

termin rozpoczęcia ich użytkowania.> 

<1a. Jeżeli plan transportowy przewiduje wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych lub 

autobusów napędzanych gazem ziemnym, określa także: 

1) geograficzne położenie stacji gazu ziemnego; 

2) geograficzne położenie infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwanej dalej „infrastrukturą 

ładowania”; 

3) miejsce przyłączenia do: 
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a) sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – planowanej infrastruktury 

ładowania lub  

b) sieci dystrybucyjnej gazowej – planowanej stacji gazu ziemnego, lub  

c) magazynu energii, o którym mowa w art. 3 pkt 10k ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566 

oraz z 2018 r. poz. 9 i …).> 

2. Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności: 

1)   stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednio: 

a)  koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

b)  planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

c)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

d)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2)   sytuację społeczno-gospodarczą danego obszaru; 

3)   wpływ transportu na środowisko; 

4)   potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w 

szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności 

ruchowej, w zakresie usług przewozowych; 

5)   potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w 

międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich; 

6)   rentowność linii komunikacyjnych; 

7)   w zakresie transportu kolejowego - dane dotyczące przepustowości infrastruktury oraz 

standard jakości dostępu otrzymane od zarządcy infrastruktury kolejowej. 

<2a. Przy opracowywaniu planu transportowego gminy należy uwzględnić również 

wyniki analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez tę gminę. 

2b. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, sporządzonej przez gminę 

wskazują na zasadność wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym 

autobusów zeroemisyjnych, projekt planu transportowego, w zakresie wykorzystania 

tych autobusów, podlega konsultacjom odpowiednio z operatorem systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorem systemu dystrybucyjnego 

gazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. 
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2c. W toku konsultacji, o których mowa w ust. 2b: 

1) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedstawia ocenę 

technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury 

ładowania w miejscach wskazanych w projekcie planu transportowego jako jej 

lokalizacje oraz możliwości dostawy energii elektrycznej do sieci z magazynu 

energii stanowiącego część tej infrastruktury; 

2) operator systemu dystrybucyjnego gazowego przedstawia ocenę technicznych i 

ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci stacji gazu ziemnego 

w miejscach wskazanych w projekcie planu transportowego jako lokalizacje 

instalacji służących do zaopatrywania pojazdów publicznego transportu 

zbiorowego.> 

3. W przypadku opracowywania planu transportowego w zakresie transportu kolejowego 

organizator występuje do zarządcy infrastruktury kolejowej z wnioskiem o przedstawienie 

informacji niezbędnych do opracowania projektu planu transportowego. 

4. Do planu transportowego opracowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu 

nie mają zastosowania przepisy ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b-d. 

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres planu transportowego z podziałem na część tekstową i graficzną, uwzględniając 

skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia i nazewnictwo oraz rodzaj 

transportu, którym będzie wykonywany przewóz. 


