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

do  ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 
 

(druk nr 302) 

 
 
 

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

administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135) 

 

Art. 23. 

1. Wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz 

określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach. 

[1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym.] 

<1a. Zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania morskich farm wiatrowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. poz. …), na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym.> 

1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych: 

a)  na obszarze morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, jeżeli dla tych 

obszarów nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i 

przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę, 

b)  w wyłącznej strefie ekonomicznej; 

2)   właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego dla przedsięwzięć planowanych, 

realizowanych lub eksploatowanych na obszarach morskich wód wewnętrznych lub 

morza terytorialnego, jeżeli dla tych obszarów: 

a)  został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, 
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b)  nie został przyjęty plan, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te nie 

wymagają pozwolenia na budowę. 

1c. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest zlokalizowane na morskich wodach wewnętrznych 

lub morzu terytorialnym, a właściwym do wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

jest dwóch lub więcej dyrektorów urzędów morskich, pozwolenie wydaje dyrektor urzędu 

morskiego, właściwy dla obszaru, na którym znajduje się większa część przedsięwzięcia. 

[2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie 

tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, wewnętrznych oraz 

Ministra Obrony Narodowej.] 

<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o 

wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych do spraw: aktywów 

państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych oraz Ministra 

Obrony Narodowej, a w przypadku wznoszenia lub wykorzystywania morskich farm 

wiatrowych i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.> 

2a. Organy, o których mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 

dnia otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak 

zastrzeżeń. 

2b. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku przedsięwzięć 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

3. Odmawia się wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie 

spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla: 

1)   środowiska, zasobów morza lub zasobów podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki 

złożami kopalin; 

2)   interesu gospodarki narodowej; 

3)   obronności i bezpieczeństwa państwa; 

4)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

5)   bezpiecznego uprawiania rybołówstwa morskiego; 

6)   bezpieczeństwa lotów statków powietrznych; 
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7)   podwodnego dziedzictwa archeologicznego; 

8)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi; 

9)   realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały 

określone. 

4. Organy, o których mowa w ust. 2, wskazują na podstawie przepisów odrębnych 

wystąpienie zagrożeń, o których mowa w ust. 3, lub szczegółowe warunki i wymagania, o 

których mowa w ust. 5. 

5. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się rodzaj przedsięwzięcia i jego 

lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, charakterystyczne 

parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z 

przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

<5a. Charakterystycznymi parametrami technicznymi przedsięwzięcia, o którym mowa 

w ust. 5, dotyczącego morskiej farmy wiatrowej są: 

1) liczba i wymiary obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów 

budowlanych, w tym morskich turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych 

zlokalizowanych na morzu stacji serwisowych lub mieszkalnych; 

2) przewidywana roczna ilość energii elektrycznej wytwarzanej w tej morskiej 

farmie wiatrowej; 

3) maksymalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej; 

4) minimalny rozstaw morskich turbin wiatrowych; 

5) sposób układania, w tym zakres głębokości zakopania, kabli łączących 

poszczególne morskie turbiny wiatrowe ze stacjami elektroenergetycznymi 

zlokalizowanymi na morzu oraz ich parametry techniczne; 

6) maksymalna całkowita wysokość morskiej turbiny wiatrowej wraz z rotorem; 

7) minimalna i maksymalna średnica wirnika morskiej turbiny wiatrowej; 

8) minimalna odległość pomiędzy średnim poziomem morza a łopatą morskiej 

turbiny wiatrowej w najniższym położeniu; 

9) rodzaj podwodnych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów morskich turbin 

wiatrowych i pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy wiatrowej; 

10) maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych morskich turbin wiatrowych 

wraz z sekcją łącznikową oraz pozostałych nawodnych obiektów morskiej farmy 

wiatrowej ponad średni poziom morza; 
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11) technologia wyprowadzenia mocy i parametrów technicznych wewnętrznych sieci 

elektroenergetycznych morskiej farmy wiatrowej; 

12) maksymalna ilość olejów i smarów stosowanych w pojedynczej morskiej turbinie 

wiatrowej; 

13) liczba i wielkość wykorzystywanych jednostek pływających w podziale na etapy: 

budowy, eksploatacji i likwidacji.> 

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia 

lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35 

lat. 

6a. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot, 

któremu udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo części 

przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem organ, który wydał 

pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6b. Jeżeli podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8 

lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, złoży organowi, który wydał 

pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich 

czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, 

termin, o którym mowa w ust. 6a, zostaje przedłużony na czas niezbędny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata od dnia, w którym upłynął 8-letni 

termin od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenie terminu 

stwierdza, w drodze decyzji, organ, który wydał pozwolenie. 

6c. Jeżeli w ciągu: 

1)   3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, nie 

zostanie rozpoczęta budowa sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń albo 

2)   5 lat od dnia rozpoczęcia budowy nie zostanie podjęte wykorzystywanie sztucznej 

wyspy, konstrukcji i urządzeń 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

6d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji 

stwierdzić dla całości lub, w przypadku etapowanego przedsięwzięcia, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli wznoszenie lub wykorzystywanie 

sztucznej wyspy, konstrukcji i urządzeń, jest niezgodne z warunkami określonymi w 

pozwoleniu, jednocześnie nakładając karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. 
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6e. W przypadku utraty ważności pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, lub stwierdzenia jego 

wygaśnięcia organ, który wydał pozwolenie, może nakazać, w drodze decyzji, 

podmiotowi, któremu udzielono pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt 

tego podmiotu konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych 

szkód w środowisku, określając warunki i termin wykonania tych czynności. 

6f. Jeżeli konstrukcje, urządzenia i elementy infrastruktury oraz szkody w środowisku nie 

zostaną usunięte zgodnie z warunkami i terminami określonymi w decyzji, o której mowa 

w ust. 6e, prace te mogą być wykonane przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu 

morskiego na koszt podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania tych prac. 

6g. Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były 

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w 

ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. 

Przedłużenie ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu 

udzielono pozwolenia, złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu 

określonego w ust. 6. Przepisy ust. 2-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Przepisów art. 27c-27p nie stosuje się. ; 

7. (uchylony). 

8. W przypadku nieprzyjęcia planu, o którym mowa w art. 37a, gdy znajduje się on na etapie 

opracowywania, postępowanie o wydanie pozwolenia może zostać zawieszone do czasu 

przyjęcia planu. 

Art. 26. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki 

ich utrzymywania na tych obszarach. 

[2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez 

ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra 

Obrony Narodowej.] 

<2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy 

terytorialnie dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego 

pozwolenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
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kraju, ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, 

klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w 

przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.> 

3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku 

lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu 

wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

zgodnie z właściwością miejscową tego organu. 

4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o 

wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat. 

6. Jeżeli w okresie: 

1)   10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo 

2)   15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z 

warunkami określonymi w tym pozwoleniu 

- organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla 

całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub 

rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie 

nakłada karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje 

się odpowiednio. 

8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, 

może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia 
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następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, 

złożony nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy 

art. 23 ust. 2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 27. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest 

dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod 

warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej. [Minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do 

spraw: energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony 

Narodowej.]  <Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję w 

tym zakresie po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: aktywów 

państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych 

oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – również Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.> 

1a. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 2a, 

3-5, 6e i 6f oraz art. 26 ust. 5, 6 i 8. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może cofnąć zgodę w razie niespełniania 

uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurociągów. 

 

Art. 27a. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, powinien zawierać 

nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie 

przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem: 

1)    proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geocentrycznych 

geodezyjnych naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na 

realizację i eksploatację przedsięwzięcia <w przypadku gdy proponowana 

lokalizacja dotyczy morskiej farmy wiatrowej, lokalizacja ta musi odpowiadać 
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obszarowi określonemu w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych;> 

2)   powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia oraz 

okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia; 

3)   charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego 

przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji 

przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd 

<w przypadku morskich farm wiatrowych, minimalny zakres informacji o 

charakterystycznych parametrach technicznych określa art. 23 ust. 5a;> 

4)   oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1)   zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w 

szczególności numer tego wpisu; 

2)   opis technologii planowanego przedsięwzięcia; 

3)   informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia; 

4)   opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego 

zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę; 

5)   opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko morskie; 

6)   opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych 

danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy 

gromadzeniu niezbędnych informacji; 

7)   projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania 

procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym; 

8)   opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), znajdujących się w 

zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
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za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, składa się w 9 egzemplarzach. 

<Jeżeli wniosek wraz z załącznikami zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, o której 

mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wnioskodawca składa dodatkowy 

egzemplarz wniosku niezawierający tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakterystyczne 

parametry techniczne przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 5 i 5a, nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.> 

[3. Przepisy ust. 1-2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosków o wydanie uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 

ust. 1.] 

<3. Przepisy ust. 1–2b stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwolenia, o 

którym mowa w art. 26 ust. 1, a także wniosku o wydanie uzgodnienia, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, oraz kolejnego wniosku, o którym mowa w art. 27c ust. 1.> 

<4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1, 

dotyczącym morskich farm wiatrowych lub zespołu urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, a także w 

postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1: 

1) wnioski składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517); 

2) doręczenie pism następuje wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.> 

Art. 27b. 

1. Za wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz za uzgodnienie, 

o którym mowa w art. 27 ust. 1, podmiot, któremu udzielono pozwolenia albo 

uzgodnienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, uiszcza opłatę w 
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wysokości 1500 zł. Jeżeli wydane pozwolenie dotyczy zajęcia wyłącznej strefy 

ekonomicznej pod wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń, podmiot, któremu udzielono pozwolenia, uiszcza dodatkową opłatę w 

wysokości stanowiącej 1% wartości planowanego przedsięwzięcia, określonej zgodnie z 

ust. 1b, w następujący sposób: 

1)   10% pełnej kwoty opłaty w ciągu 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1, stała się ostateczna; 

2)   30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę 

przedsięwzięcia stała się ostateczna, a w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na 

budowę nie jest wymagana w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto budowę 

przedsięwzięcia; 

3)   30% pełnej kwoty w ciągu 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń; 

4)   30% pełnej kwoty po 3 latach od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w pkt 3. 

1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, związane z decyzją wymienioną w art. 23 w ust. 6g, 

wnoszone są w całości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przedłużeniu 

ważności pozwolenia stała się ostateczna. 

1b. Wartość planowanego przedsięwzięcia oblicza się na potrzebę dodatkowej opłaty, o której 

mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ceny rynkowe urządzeń i usług niezbędnych do 

całkowitej realizacji przedsięwzięcia, na dzień składania wniosku o wydanie pozwolenia, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1. 

1c. Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1, przed 

dokonaniem opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przedstawia organowi, który wydał to 

pozwolenie, informację o rzeczywistej wartości zrealizowanego przedsięwzięcia. 

1d. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, biorąc pod uwagę różnicę 

pomiędzy faktyczną wartością zrealizowanego przedsięwzięcia oraz wysokością opłat 

wniesionych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 2. 

1e. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwrotowi. 

1f. W przypadku niewniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, we wskazanych terminach, 

organ właściwy do wydania pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, 

albo uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, utratę 
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ważności pozwolenia albo uzgodnienia. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje się 

odpowiednio. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

3. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz uzgodnienie, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, określają warunki korzystania z obszaru objętego pozwoleniem 

albo uzgodnieniem przez podmioty wskazane w pozwoleniu albo uzgodnieniu i dają tym 

podmiotom prawo korzystania z tego obszaru zgodnie z warunkami określonymi w tym 

pozwoleniu albo uzgodnieniu. 

[4. Prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, lub 

uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, mogą być przenoszone na inne podmioty na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1526), za zgodą podmiotu, któremu udzielono pozwolenia albo 

uzgodnienia, jeżeli podmiot, na rzecz którego ma zostać przeniesione pozwolenie lub 

uzgodnienie, przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym pozwoleniu lub uzgodnieniu oraz 

jeżeli nie wystąpią zagrożenia, o których mowa w art. 23 ust. 3.] 

<4. Prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, lub 

uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, mogą być przenoszone na inne 

podmioty za zgodą podmiotu, któremu udzielono pozwolenia albo uzgodnienia, jeżeli 

podmiot, na rzecz którego ma zostać przeniesione pozwolenie lub uzgodnienie, 

przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym pozwoleniu lub uzgodnieniu oraz jeżeli 

nie wystąpią zagrożenia, o których mowa w art. 23 ust. 3.> 

5. Prawa wynikające z pozwoleń wydanych w trybie, o którym mowa w art. 27k ust. 1 pkt 1, 

mogą być przenoszone na inne podmioty, jeżeli podmiot, na rzecz którego ma zostać 

przeniesione pozwolenie, spełnia kryteria, o których mowa w art. 27g, w stopniu nie 

mniejszym niż podmiot, który został wyłoniony w postępowaniu rozstrzygającym i 

uzyskał pozwolenie. 

[6. Organ, który wydał pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, albo 

wydał uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wydaje decyzję przenoszącą to 

pozwolenie albo uzgodnienie kierując się zasadami niedyskryminacji i równego 

traktowania wszystkich podmiotów.] 

<6. Organ, który wydał pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, 

albo wydał uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, po zasięgnięciu opinii, o 

których mowa w art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i 3 lub art. 27 ust. 1, wydaje decyzję 
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przenoszącą to pozwolenie albo uzgodnienie, kierując się zasadami niedyskryminacji 

i równego traktowania wszystkich podmiotów. Termin na wydanie opinii, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 21 dni.> 

<7. Prawa wynikające z pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, lub 

uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie przechodzą na podstawie 

przepisów: 

1) tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1526), w przypadku łączenia się, podziału lub przekształcenia 

spółek prawa handlowego; 

2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

814 i 1298); 

3) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1228); 

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), 

w przypadku czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.> 

 

Art. 27g. 

<1.> Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ocenia złożone w postępowaniu 

rozstrzygającym wnioski, w szczególności według następujących kryteriów: 

1)   zgodność planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w art. 37a, lub w przypadku jego braku możliwość 

przeznaczenia akwenu na wnioskowane cele z uwzględnieniem opinii, o których 

mowa w art. 23 ust. 2; 

2)   proponowane przez wnioskodawców okresy obowiązywania pozwolenia, w tym daty 

rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji planowanych przedsięwzięć; 

3)   sposób zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wniesienie opłaty, o 

której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1; 

4)   sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem środków 

własnych, kredytów, pożyczek oraz proponowanego dofinansowania realizacji 

inwestycji ze środków publicznych; 

5)   możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, organizacyjnego i logistycznego, 

pozwalającego na realizację planowanych przedsięwzięć; 
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6)   wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych polityk 

sektorowych. 

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

kryteria, o których mowa w ust. 1, oceny wniosków, sposób ustalania 

najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktację za każde kryterium oceny 

wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny zakres informacji i 

dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2, kierując się koniecznością 

właściwego zagospodarowania wyłącznej strefy ekonomicznej oraz zasadami 

niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich podmiotów, które złożyły 

kompletne wnioski, o których mowa w art. 27c ust. 1. 

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może określić 

również dodatkowe kryteria oceny wniosków.> 

 

[Art. 27h. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej umożliwia wnioskodawcom wgląd w 

dokumentację dotyczącą postępowania rozstrzygającego, w której w szczególności: 

1)   dokonano wyboru najistotniejszego kryterium oceny wniosków w postępowaniu 

rozstrzygającym spośród kryteriów, o których mowa w art. 27g; 

2)   określono liczbę punktów za każde kryterium wymienione w art. 27g; 

3)   określono minimum kwalifikacyjne.] 

<Art. 27h. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej umożliwia wnioskodawcom wgląd w 

dokumentację dotyczącą postępowania rozstrzygającego, z wyłączeniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.> 

<Art. 27s. 

1. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 1, lub 

uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, na wniosek podmiotu, któremu 

udzielono pozwolenia lub uzgodnienia, może zmienić to pozwolenie lub uzgodnienie 

w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia oraz 

szczegółowych warunków i wymagań, jeżeli po wydaniu pozwolenia lub uzgodnienia 
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nastąpiła istotna zmiana charakterystycznych parametrów technicznych 

przedsięwzięcia, przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej lub gdy zasadność 

zmiany charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia wynika z 

przeprowadzonych analiz technicznych lub ekonomicznych. 

2. Organ wydaje decyzję o zmianie pozwolenia lub uzgodnienia po zasięgnięciu opinii, o 

których mowa w art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i 3 lub art. 27 ust. 1. Przepisy art. 23 ust. 

2a–5 stosuje się odpowiednio. Termin na wydanie opinii, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, wynosi 21 dni. 

Art. 27t. 

Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 

1, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, przed rozpoczęciem użytkowania 

przedsięwzięcia lub jego części, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego 

etapowo, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla miejsca 

położenia przedsięwzięcia: 

1) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), oraz 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii; 

2)  w przypadku braku obowiązku sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla 

przedsięwzięcia – geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dane 

dotyczące osnowy geodezyjnej, szkice określające położenie obiektów podlegających 

inwentaryzacji oraz wyniki pomiarów umożliwiające lokalizację każdego elementu 

przedsięwzięcia za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2)   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2a)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku; 

3)   budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych <,morskich turbin wiatrowych>i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

3a)   obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, 

linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu 

budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

4)   obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 
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a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

5)    tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące 

maszty antenowe; 

5a)   przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wszelkie 

konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, 

rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na 

gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją 

radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i 

demontażu bez utraty wartości technicznej; 

6)   budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7)   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a)  przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 

8)   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym; 

9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 

10)  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

12)  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13)  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu; 

14)  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

14a)   mapie do celów projektowych - należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086); 

14b)   geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - należy przez to rozumieć geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

15)  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 
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19)  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 

20)  (2) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 

1086, 1378 i 1565) 

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 
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podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji 

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. 

<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 

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 

art. 20, oraz w przepisach odrębnych.> 

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 
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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, 

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. 

81. 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. 



- 22 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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. z 2018 r. poz. 1537 oraz z 2019 r. poz. 2020), 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 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284), 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. 

8d1. 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. 
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8d2. 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. 

8d3. 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. 

8d4. 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. 

8d5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d4, zawiera w szczególności: 
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1)    oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej 

mikroinstalacji; 

2)   informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań 

technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a; 

3)    dane o lokalizacji mikroinstalacji. 

8d6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, 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 

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. 

8d7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej: 

1)   potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, odnotowując datę jego 

złożenia; 

2)   jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, w terminie 30 dni od dokonania tego 

zgłoszenia. 

8d8. 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. 

8d9. (uchylony). 

8d10. 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. 
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<8d11. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

energii elektrycznej odmawia przyłączenia do sieci, jeżeli przyłączenie źródła do sieci 

elektroenergetycznej może uniemożliwić przyłączenie mocy wytwórczych: 

1) w wielkości określonej w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

(Dz. U. poz. …) lub jeżeli zostały wydane decyzje na podstawie art. 18 ust. 1 tej 

ustawy – w wielkości równej sumie mocy określonych w tych decyzjach, oraz 

2) w wielkości określonej w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 6 i 8 tej ustawy.> 

[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.] 

<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. Dla podmiotów ubiegających się o 

przyłączenie: 

1) urządzeń, instalacji lub sieci innych niż morskie farmy wiatrowe, w ekspertyzie 

przyjmuje się, że w odniesieniu do mocy przyłączeniowej niezbędnej do 

zapewnienia możliwości wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm 

wiatrowych odpowiadającej mocy, o której mowa w: 

a) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, lub jeżeli zostały 

wydane decyzje na podstawie art. 18 ust. 1 tej ustawy – równej sumie mocy 

określonych w tych decyzjach, oraz 
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b) art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

– zostały wydane warunki przyłączenia; 

2) morskich farm wiatrowych, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 48 

ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w ekspertyzie przyjmuje się, że w 

odniesieniu do, zawartej w ogłoszeniu o aukcji, maksymalnej mocy 

zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, o której mowa w art. 30 

ust. 2 pkt 4 tej ustawy, powiększonej o 500 MW 

– zostały wydane warunki przyłączenia, także w przypadku gdy wniosek o wydanie 

warunków przyłączenia został złożony przed tym ogłoszeniem.> 

<8ea. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, w tym 

także na żądanie Prezesa URE.> 

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. (9) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 

1)   21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy 

przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

2)   30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy 

przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

3)   60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy 

przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w 

źródło; 

4)   120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI 

grupy przyłączeniowej - dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 

kV wyposażonego w źródło; 

5)   150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy 

przyłączeniowej. 

8g1. (10) W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV terminy określone w ust. 8g liczone są 

od dnia wniesienia zaliczki. 
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8g2. (11)Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 

1)   30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy 

przyłączeniowej B podgrupy I; 

2)   60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy 

przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II; 

3)   90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy 

przyłączeniowej C. 

8g3. (12)Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest 

obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 

1)   30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być 

przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku gdy 

do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do 

przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy; 

2)   3 miesięcy - od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają 

być przyłączane źródła ciepła. 

8g4. (13)Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na 

uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień 

spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn 

niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego. 

8g5. (14)W przypadku wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla 

obszarów lub miejscowości niezgazyfikowanych, dla których przedsiębiorstwo 

energetyczne przygotowuje szczegółową koncepcję gazyfikacji, nie stosuje się przepisu 

ust. 8g2, pod warunkiem poinformowania wnioskodawcy przez to przedsiębiorstwo, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o innym terminie wydania warunków 

przyłączenia wraz z uzasadnieniem wskazania tego terminu. 

8g6. (15)W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone 

w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych grup przyłączeniowych za 

uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem 

uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 
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8g7. (16)W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub ciepła może przedłużyć terminy 

określone w ust. 8g2 i 8g3 o maksymalnie taki sam termin, w jakim obowiązane jest wydać 

warunki przyłączenia do sieci gazowej albo ciepłowniczej dla poszczególnych grup 

przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o 

przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

8h. (17) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych, ciepła lub energii elektrycznej jest obowiązane, na żądanie wnioskodawcy, 

potwierdzić w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej złożenie wniosku, 

określając w szczególności datę jego złożenia. 

8i. (18) Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności 

warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa 

energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej albo 

przesyłaniem lub dystrybucją ciepła do zawarcia umowy o przyłączenie odpowiednio do 

sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej. 

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 

danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz 

Główny Urząd Statystyczny. 
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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 <oraz o wielkość niezbędną do zapewnienia wytwarzania 

energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych odpowiadającą mocy, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych> 

- 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. 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. 

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; 
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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; 

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; 

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. 
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5b. Operator systemu dystrybucyjnego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, a 

operator systemu przesyłowego gazowego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

przesyłowej, określa procedurę wymiany informacji, o których mowa w art. 5 ust. 14 i 15, 

oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 

5aa, w tym procedurę wymiany informacji. 

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; 

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 [.] <;> 
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<7) wymagania dla systemów, o których mowa w art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych.> 

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. 

6b. Rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej 

lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe. 

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. 

10. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego zamieszczają na 

swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do 

publicznego wglądu w swoich siedzibach. 
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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 

instrukcjach, a także w metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. 

Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.) lub rozporządzeń wydanych na 

podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia lub metodach, warunkach, wymogach i 

zasadach przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 

14.08.2009, str. 36, z późn. zm.) lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 

23 tego rozporządzenia. Instrukcja oraz metody, warunki, wymogi i zasady, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część umowy o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej albo umowy kompleksowej. 

 

Art. 9h. 

1. (22) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek właściciela sieci przesyłowej, sieci 

dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, 

wyznacza, w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu przesyłowego, systemu 

dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub 

operatora systemu połączonego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których będzie 

wykonywana działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem ust. 1a-2. 

1a. (23) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznacza operatora systemu połączonego 

gazowego w przypadku, gdy wnioskodawca będący właścicielem jednocześnie sieci 

przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu 

ziemnego wystąpi o to we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 
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1b. (24) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznacza operatora systemu połączonego 

elektroenergetycznego w przypadku, gdy wnioskodawca będący właścicielem 

jednocześnie sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej wystąpi o to we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora systemu 

przesyłowego gazowego albo jednego operatora systemu połączonego gazowego i 

jednego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo jednego operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

<2a. Obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w ust. 2, obejmuje również 

wyłączną strefę ekonomiczną, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 marca 1991 

r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.> 

3. Operatorem systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania 

paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu połączonego 

może być: 

1)   właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub 

instalacji skroplonego gazu ziemnego, posiadający koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii 

elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciel sieci przesyłowej, sieci 

dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego 

zawarł umowę powierzającą temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z 

wykorzystaniem sieci lub instalacji będących jego własnością. 

3a. Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego na podstawie ust. 3 pkt 2 jest możliwe 

wyłącznie, jeżeli system przesyłowy, którego dotyczy powierzenie należał w dniu 3 

września 2009 r. do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, albo jeżeli Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki wydał zgodę na powierzenie przez właściciela sieci przesyłowej 

pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego na podstawie art. 4i ust. 1. 
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3b. W przypadku wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsiębiorstwa 

energetycznego operatorem systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej 

gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. 

należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, na okres dłuższy niż okres 

obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu 

przesyłowego gazowego z wykorzystaniem tej sieci, właściciel sieci przesyłowej gazowej, 

w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy, zawiera z 

operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego 

gazowego kolejną umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu 

przesyłowego gazowego. 

3c. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego, o której mowa w ust. 3b, zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczynający się 

od dnia następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy powierzającej 

pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, nie krótszy niż rok i 

nie dłuższy niż 3 lata lub okres wyznaczenia, o którym mowa w ust. 3b - jeżeli okres ten 

jest krótszy niż 3 lata. 

3d. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego 

niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o zawarciu 

kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego, o której mowa w ust. 3b, lub o jej zmianie oraz przesyła Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki aktualną kopię tej umowy. 

3e. W przypadku nieotrzymania, w terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej 

umowy, informacji o zawarciu kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków 

operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, ustala treść umowy powierzającej pełnienie 

obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego. 

3f. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3e, są wyłącznie 

właściciel sieci przesyłowej gazowej oraz operator systemu przesyłowego gazowego albo 

operator systemu połączonego gazowego. 

3g. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, wiąże z dniem następującym po dniu wygaśnięcia 

dotychczasowej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu 

przesyłowego gazowego. 
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3h. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniesienie 

odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - przepis art. 47952 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. 

zm.) nie stosuje się. 

3i. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, zastępuje kolejną umowę powierzającą pełnienie 

obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego w zakresie objętym tą decyzją. 

3j. Decyzja, o której mowa w ust. 3e, może zostać zmieniona przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora 

systemu połączonego gazowego w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego gazowego albo możliwości 

korzystania z tego systemu. Przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) nie stosuje się. 

3k. W przypadku zawarcia przez strony kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków 

operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, decyzja, o której 

mowa w ust. 3e, wygasa z mocy prawa w części objętej tą umową. 

3l. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 3e, stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3m. W sprawach dotyczących roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania decyzji, o której 

mowa w ust. 3e, właściwe są sądy powszechne. 

3n. Do decyzji, o której mowa w ust. 3e, przepisy ust. 3c, 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 

3o. W przypadku niezawarcia przez strony kolejnej umowy powierzającej pełnienie 

obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 3b, w 

terminie 90 dni przed dniem wygaśnięcia decyzji, o której mowa w ust. 3e, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki zmienia tę decyzję, w szczególności w celu przedłużenia terminu jej 

obowiązywania lub dostosowania treści decyzji do, powstałych po jej wydaniu, zmian 

okoliczności prawnych lub faktycznych mających wpływ na jej treść. Przepisy ust. 3c, 3d, 

3f-3m, 5 i 5a stosuje się odpowiednio. 

4. Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego może dotyczyć 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji: 

1)   energii elektrycznej, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci 

elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, jest 

nie większa niż sto tysięcy, albo 
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2)   gazu ziemnego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej jest nie 

większa niż sto tysięcy i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 150 mln m3 w ciągu 

roku. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna w szczególności określać: 

1)   obszar, na którym operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub 

systemu magazynowania paliw gazowych, lub systemu skraplania gazu ziemnego, lub 

systemu połączonego będzie wykonywał działalność gospodarczą; 

2)    zasady realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9c, w szczególności 

obowiązków powierzonych do wykonywania bezpośrednio operatorowi systemu 

dystrybucyjnego, lub operatorowi systemu magazynowania paliw gazowych, lub 

operatorowi systemu skraplania gazu ziemnego, lub operatorowi systemu 

połączonego. 

5a. Kolejna umowa powierzająca pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego, o której mowa w ust. 3b, powinna określać także: 

1)   zasady korzystania przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora 

systemu połączonego gazowego z majątku właściciela sieci przesyłowej gazowej 

niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 

gazowych oraz obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na tej sieci 

przesyłowej; 

2)   wynagrodzenie należne właścicielowi sieci przesyłowej gazowej za korzystanie przez 

operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego 

gazowego z majątku, o którym mowa w pkt 1; 

3)   wynagrodzenie należne operatorowi systemu przesyłowego gazowego albo 

operatorowi systemu połączonego gazowego za wykonywanie obowiązków operatora 

systemu przesyłowego gazowego na sieci przesyłowej gazowej; 

4)   zasady realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12. 

5b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a: 

1)   pkt 2 - określa się jako część przychodów z usług przesyłowych świadczonych przez 

operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego 

gazowego przy wykorzystaniu majątku właściciela sieci przesyłowej gazowej, która 

może być pomniejszana przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego o wartość kosztów poniesionych w związku 
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z wykonywaniem obowiązków operatora, które nie zostały objęte lub pokryte 

wynagrodzeniem określonym w ust. 5a pkt 3; 

2)   pkt 3 - określa się w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych 

ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków operatora systemu 

przesyłowego gazowego. 

6. Właściciel, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o wyznaczenie: 

1)   operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, w terminie 30 

dni od dnia uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne certyfikatu niezależności, 

o którym mowa w art. 9h1 ust. 1, albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 

9h1 ust. 6; 

2)   operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania paliw 

gazowych lub operatora systemu skraplania gazu ziemnego, w terminie 30 dni od 

dnia: 

a)  doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu temu 

właścicielowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem tych sieci lub instalacji, albo 

b)  w którym właściciel zawarł umowę o powierzenie wykonywania obowiązków 

operatora z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w odniesieniu do 

sieci lub instalacji będących jego własnością. 

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczając operatora zgodnie z ust. 1, bierze pod 

uwagę odpowiednio jego: 

1)   efektywność ekonomiczną; 

2)   skuteczność zarządzania systemami gazowymi lub systemami elektroenergetycznymi; 

3)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)   spełnianie przez operatora warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w 

art. 9d ust. 1-2; 

5)   okres obowiązywania koncesji; 

6)    zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu 

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

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz obowiązków wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 oraz art. 18 rozporządzenia 714/2009 lub 
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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. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wyznaczenia operatorem systemu 

przesyłowego, operatorem systemu połączonego, operatorem systemu dystrybucyjnego, 

operatorem systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania 

gazu ziemnego przedsiębiorstwo energetyczne określone we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli odpowiednio: 

1)   przedsiębiorstwo to nie dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi lub 

technicznymi; 

2)   przedsiębiorstwo to nie gwarantuje skutecznego zarządzania systemem; 

3)   przedsiębiorstwo to nie spełnia warunków i kryteriów niezależności, o których mowa 

w art. 9d ust. 1-2, z zastrzeżeniem art. 9d ust. 7; 

4)   nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9k; 

5)   przedsiębiorstwo to nie wykazało zdolności do wypełniania obowiązków 

wynikających z rozporządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 6; 

6)   umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie zapewnia operatorowi systemu 

przesyłowego lub operatorowi systemu połączonego możliwości wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 9c i w art. 16 ust. 2; 

7)   właściciel sieci przesyłowej nie wykazał zdolności do realizacji obowiązków, o 

których mowa w ust. 11 i 12. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z urzędu wyznacza, w drodze decyzji, 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw 

gazowych albo energii elektrycznej, magazynowanie paliw gazowych lub skraplanie gazu 

ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, operatorem odpowiednio systemu 

przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu magazynowania, lub systemu 

skraplania gazu ziemnego, w przypadku gdy: 

1)   właściciel, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wniosku o wyznaczenie operatora 

systemu gazowego lub operatora systemu elektroenergetycznego, który wykonywałby 

działalność gospodarczą, korzystając z jego sieci lub instalacji; 
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2)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił wyznaczenia operatora, który 

wykonywałby działalność gospodarczą, korzystając z sieci lub instalacji określonej we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa 

obszar, instalacje lub sieci, na których operator będzie wykonywał działalność 

gospodarczą, warunki realizacji kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-

2, niezbędne do realizacji zadań operatorów systemów, o których mowa w art. 9c. 

11. Właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji 

skroplonego gazu ziemnego jest obowiązany udostępniać operatorowi, wyznaczonemu 

zgodnie z ust. 1 lub 9, informacje oraz dokumenty niezbędne do realizacji zadań operatora 

oraz współdziałać z tym operatorem. 

12. Właściciel sieci przesyłowej gazowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest 

obowiązany do: 

1)   uzgodnienia z operatorem zasad finansowania inwestycji związanych z systemem, 

którego jest właścicielem, określonych w planie, o którym mowa w art. 16 ust. 2; 

2)   finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, lub wyrażenia zgody na ich 

finansowanie przez operatora lub inny podmiot, po uzgodnieniu, o którym mowa w 

art. 16 ust. 13; 

3)   przyjęcia na siebie odpowiedzialności związanej z majątkiem zarządzanym przez 

operatora, z wyłączeniem odpowiedzialności wynikającej z realizacji zadań przez 

operatora; 

4)   udzielenia gwarancji niezbędnych do uzyskania finansowania inwestycji, o których 

mowa w pkt 1, z wyjątkiem tych inwestycji, w których właściciel systemu wyraził 

zgodę na ich finansowanie przez operatora lub inny podmiot. 

13. W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego na 

podstawie ust. 3 pkt 2 lub wyznaczenia operatora systemu przesyłowego na podstawie ust. 

9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w 

zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu 

przesyłowego obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12, w art. 9c oraz w art. 16. Do 

kontroli nie stosuje się przepisów art. 48 ust. 1-10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), zwanej dalej 

"ustawą - Prawo przedsiębiorców". 
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14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może w uzasadnionych przypadkach, w drodze 

decyzji, zobowiązać właściciela sieci do podjęcia określonych działań mających na celu 

spełnienie przez wyznaczonego na jego sieci operatora systemu warunków i kryteriów 

niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-1c, oraz warunków, o których mowa w art. 

9h1 ust. 7 pkt 2-4, oraz wyznaczyć termin na ich podjęcie. Wydając decyzję, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki w szczególności bierze pod uwagę warunki uzyskania 

certyfikatu spełniania kryteriów niezależności przez tego operatora. 

 

Art. 34. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczną opłatę 

do budżetu państwa, obciążającą koszty jego działalności, zwaną dalej "opłatą 

koncesyjną". 

2. Wysokość opłaty koncesyjnej stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa 

energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży towarów lub usług w zakresie jego działalności 

objętej koncesją, osiągniętych w roku powstania obowiązku wniesienia opłaty oraz 

odpowiedniego ze współczynników, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6. 

<2a. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, o której mowa w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych, wnosi opłatę koncesyjną będącą sumą: 

1) kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 2; 

2) kwoty stanowiącej iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy 

wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, wyrażonej w 

MW, wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tej morskiej 

farmie wiatrowej oraz odpowiedniego współczynnika, wyrażonego w złotych, 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

2b. Kwotę, o której mowa w ust. 2a pkt 2, pomniejsza się proporcjonalnie o liczbę dni w 

danym roku kalendarzowym poprzedzających dzień udzielenia koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej oraz o liczbę dni w 

danym roku kalendarzowym następujących po dniu cofnięcia lub wygaśnięcia 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej.> 
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3. Opłata koncesyjna dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją <,wyliczona zgodnie 

z ust. 2,> nie może być mniejsza niż 1000 zł i większa niż 2 500 000 zł. 

<3a. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, nie może być wyższy niż 23 000 zł.> 

4. Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej powstaje na ostatni dzień roku kalendarzowego, 

w którym przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło z każdego rodzaju działalności objętej 

koncesją przychód większy lub równy zero. Do opłaty koncesyjnej stosuje się formularz 

w sprawie opłaty koncesyjnej, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie ust. 

6. 

5. Prezes URE może żądać od przedsiębiorstwa energetycznego, któremu została udzielona 

koncesja, informacji w sprawie opłaty koncesyjnej w zakresie dotyczącym podstaw oraz 

prawidłowości jej obliczenia. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty koncesyjnej, której może żądać 

Prezes URE, oraz sposób jej przekazania, 

2)   sposób pobierania przez Prezesa URE opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty, 

3)   współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności 

koncesjonowanej, 

<3a) współczynnik, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, dla morskich farm wiatrowych,> 

4)   wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej 

[- z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z 

działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji oraz mając na względzie 

sprawność i rzetelność procesu obliczania i pobierania opłaty koncesyjnej.] 

<– z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych 

osiąganych z działalności objętej koncesją oraz, w przypadku morskich farm 

wiatrowych – mocy zainstalowanej tych farm wiatrowych, a także kosztów 

regulacji oraz mając na względzie sprawność i rzetelność procesu obliczania i 

pobierania opłaty koncesyjnej.> 

7. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii 

nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłaty koncesyjnej w zakresie wytwarzania 

energii w tej instalacji. 

<8. W sprawach dotyczących opłaty koncesyjnej stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  
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9. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa URE określającej prawidłową 

wysokość opłaty koncesyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6, opłatę tę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja Prezesa URE stała się prawomocna.> 

 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami 

upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

1a)   (uchylony); 

1b)  nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g 

ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1c)  (35) nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. 

f, ust. 9-9b i 14, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22, lub nie 

przekazuje kopii umowy, o której mowa w art. 9c ust. 13, lub jej każdorazowej 

zmiany; 

1d)  nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów 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; 

1e)   nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów 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; 

1f)   (uchylony); 

1g)   ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1h)   nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1; 

1i)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4; 

1j)   przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, zawierające 

nieprawdziwe dane; 
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2)   nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 

ust. 1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, 

obniża je w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje 

informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3)   (uchylony); 

3a)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 

4)   z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 

1; 

5)   stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi 

URE do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a)  nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1; 

6)   stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie 

z określonymi w niej warunkami; 

7)   odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a)  świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8)   prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9)   zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10)  nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11)  wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań 

określonych w art. 52; 

12)  nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)   (uchylony); 

12b)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d; 

12c)   przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe 

dane; 

12d)   nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o 

którym mowa w art. 32 ust. 2; 

13)  realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)  z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 
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15)  z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g 

ust. 1 lub art. 7 ust. 1; 

16)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

17a)   nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub 

operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 ust. 14 o 

konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

17b)   będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego 

gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub 

umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1; 

18)  (36) nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 

8g-8g3, 8g6 i 8g7; 

18a)   z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 

8d7 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji; 

19)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego lub gazowego, procedur postępowania i wymiany informacji, a 

także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 

metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia 

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

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków, 

wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego 

rozporządzenia, a także poleceń operatora systemu przesyłowego 
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elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, o których 

mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20)  nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym 

mowa w art. 9d ust. 1-2; 

21)  nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia 

warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22)  nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie 

należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 

systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o 

którym mowa w art. 9d ust. 4b; 

23)  mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d 

ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24)  będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków 

operatora wynikających z ustawy; 

24a)   nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania 

paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem 

systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, 

dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 

25)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej 

na podstawie art. 9h ust. 9; 

25a)   z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w 

decyzji, o której mowa w art. 9h1 ust. 12; 

26)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

26a)   nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 

9h ust. 14; 

27)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

28)   (uchylony); 
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29)   (uchylony); 

30)   (uchylony); 

30a)   utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 

31)   nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub 

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1, art. 49b ust. 1 oraz w 

art. 49c ust. 1; 

33)   (uchylony); 

34)   (uchylony); 

35)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)   z nieuzasadnionych powodów: 

a)  odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b)  odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c)  wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)   będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora 

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)   nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia; 

39)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie podaje 

informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

41)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

42)   dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

43)   utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c ust. 

1 lub w art. 23p ust. 1; 

44)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1c; 
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45)   sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1 

lub 4; 

46)   świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub 

dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a ust. 2; 

47)   prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3; 

48)   nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o 

których mowa w art. 43e; 

49)   nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub 2d; 

[50)   nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 

5.] 

<50) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w 

sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub obowiązek, o 

którym mowa w art. 34 ust. 5.> 

1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

2. (37) Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

2e. (38) Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, 

nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków 

przyłączenia do sieci. 

2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21, 

nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 39-

43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1: 

1)   pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł; 

2)   pkt 1i wynosi 10 000 zł; 

3)   pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

4)   pkt 12b wynosi 10 000 zł; 
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5)   pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

6)   pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

7)   pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł; 

8)    pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury 

paliw ciekłych; 

9)   pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

10)   pkt 50 wynosi [od 500 zł do 5000 zł] <1000 zł>. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, 3a-12, 12b-27, 30a-32 i 34-38, 

nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością 

prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym. 

[4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem ust. 4a.] 

<4. Kara pieniężna jest płatna na konto Urzędu Regulacji Energetyki.> 

[4a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2h pkt 10, jest płatna na konto Urzędu Regulacji 

Energetyki.] 

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

z wyłączeniem art. 68 § 1-3. 
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8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń 

przepisów 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, a także 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 

września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1990) 

Art. 6. 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w 

tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

1c)   wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i 

utrzymanie; 

1d)   wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani 

morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie; 

2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4)   budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 
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przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

<4a) budowa oraz utrzymywanie morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 

17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych (Dz. U. poz. ….) wraz z zespołem urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy;> 

5)   opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 

komunistycznego; 

6)    budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów 

i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), szkół 

publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu 

przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: 

obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, obiektów sportowych; 

6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 

7)    budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z 

umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu 

na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów 

śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 

8)   poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9)   zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
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9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

9c)   wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, 

promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 

9d)   wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1655) 

Art. 2a. 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. 

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1)   przez: 

a)  osobę bliską zbywcy, 

b)  jednostkę samorządu terytorialnego, 

c)  Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, 

ca)   spółkę prawa handlowego: 

–  której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą 

operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw 

ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), 

–  która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku nabycia 

nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową 

systemu dystrybucyjnego gazowego, 
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cb)   spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do 

spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach 

kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach 

energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2012 oraz z 2020 r. poz. 284), w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele 

związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 

2 tej ustawy, 

d)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, 

e)   parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z 

ochroną przyrody, 

f)   przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją 

Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378) - 

w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy - albo została z niej wywłaszczona na te 

same cele, 

g)   przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

Centralnym Porcie Komunikacyjnym, 

h)   spółdzielnię produkcji rolnej w wyniku: 

–  wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695 i 875), 

lub 

–  zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni, 

i)  członka spółdzielni produkcji rolnej, mającego wkład gruntowy w tej spółdzielni, w 

przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej 

samej spółdzielni [;] <,> 

<j) osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z budową morskiej 

farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych (Dz. U. poz. …) wraz z zespołem urządzeń służących do 
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wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy, w okresie 3 lat od dnia 

zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele;> 

1a)   o powierzchni mniejszej niż 1 ha; 

2)   w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3)   na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; 

4)   w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego; 

5)    na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782); 

6)    na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471); 

7)    na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782); 

8)    na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1064 i 1339); 

9)    w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego; 

10)   w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu 

małżeństwa oraz działu spadku; 

11)   w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego; 

12)   położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze [.] <;> 

<13) na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia 

mocy w rozumieniu tej ustawy.> 

3a. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej 

małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy 

nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków. 

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż 

wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek: 

1)   zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli: 
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a)  wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotom, o 

których mowa w ust. 1, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na 

podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej, 

b)  nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności 

rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej, 

c)  w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji 

gruntów rolnych; 

2)   osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a)  posiada kwalifikacje rolnicze, 

b)  spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b, 

c)  zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości 

rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego; 

3)   osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli: 

a)  przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 

r. poz. 217, 300, 695 i 1440), 

b)  nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

c)  spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b, 

d)  zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości 

rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości 

rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego, 

e)  w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji 

gruntów rolnych; 

4)   uczelni, jeżeli nieruchomość rolna: 

a)  jest niezbędna dla realizacji przez nią celów dydaktycznych lub prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych, 
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b)  będzie wykorzystywana na cele rolnicze; 

5)   nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli: 

a)  nieruchomość rolna położona jest w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego, stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub w granicach linii 

rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej 

decyzji administracyjnej, 

b)  zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji inwestycji, o której mowa w lit. a, w 

terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej, 

c)  określi termin zrealizowania inwestycji, o której mowa w lit. a. 

4a. Krajowy Ośrodek zapewnia utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego 

umożliwiającego zamieszczanie nieodpłatnie: 

1)   ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, zwanych dalej "ogłoszeniami 

o nieruchomości rolnej"; 

2)   odpowiedzi na ogłoszenia o nieruchomości rolnej. 

4b. Uważa się, że warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, został spełniony, jeżeli: 

1)   żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości 

rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, przez 

zbywcę nieruchomości rolnej albo przez oddział terenowy Krajowego Ośrodka, 

właściwy ze względu na położenie nieruchomości rolnej - na wniosek złożony do tego 

oddziału przez zbywcę nieruchomości rolnej, oraz 

2)   podana w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej cena nieruchomości rolnej 

niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższa o 50% lub więcej średniej ceny 

gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za 

kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez Główny 

Urząd Statystyczny, chyba że zbywca nieruchomości rolnej dysponuje operatem 

szacunkowym, z którego wynika, że cena nieruchomości rolnej przewyższa o co 

najmniej 50% średnią cenę gruntów rolnych dla danej Masy bonitacyjnej gruntu w 

danym województwie za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów 

rolnych przez Główny Urząd Statystyczny. 

4c. Uważa się, że odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej nie została złożona 

również w przypadku, gdy: 
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1)   proponowana cena nieruchomości rolnej była niższa o ponad 5% niż określona w 

ogłoszeniu o nieruchomości rolnej i nie została zaakceptowana przez zbywcę 

nieruchomości rolnej lub 

2)   została złożona po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej. 

4d. Ogłoszenie o nieruchomości rolnej zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji 

gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i 

rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej albo zbioru dokumentów 

prowadzonego dla tej nieruchomości; 

2)   opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład 

sprzedawanej nieruchomości rolnej; 

3)   informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym 

planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu - informację o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach 

zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku 

braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 

informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

4)   cenę nieruchomości rolnej; 

5)   termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może 

być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a. 

4e. Odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej: 

1)   zawiera co najmniej: 

a)  proponowaną cenę zakupu nieruchomości rolnej, 

b)  imię i nazwisko rolnika indywidualnego, który zamierza kupić nieruchomość rolną, 

wraz z podaniem adresu zameldowania na pobyt stały, 

c)  oświadczenie podmiotu składającego odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości 

rolnej, że jest rolnikiem indywidualnym; 

2)   składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4a, 

lub w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, właściwym ze względu na położenie 
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nieruchomości rolnej, we wskazanym w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej terminie, 

przy czym termin uważa się za zachowany także, jeżeli przed jego upływem 

odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej została nadana w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041); 

3)   uważa się za oświadczenie woli o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży 

nieruchomości rolnej; 

4)   złożona w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka, przekazywana jest niezwłocznie 

zbywcy nieruchomości rolnej. 

4f. Zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej jest obowiązany do naprawienia szkody, 

jaką poniósł: 

1)   podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że 

liczył na zawarcie tej umowy, jeżeli odpowiedź ta spełniała warunki określone w ust. 

4e; 

2)   Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym 

ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie. 

4g. Podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej bez zamiaru 

zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej, jest obowiązany do naprawienia 

szkody, jaką poniósł: 

1)   zbywca nieruchomości rolnej dający ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że 

liczył na zawarcie tej umowy; 

2)   Krajowy Ośrodek w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym 

ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie. 

4h. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, został złożony po upływie 6 miesięcy od dnia 

upływu terminu, o którym mowa w ust. 4d pkt 5, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

odmawia wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej. 

5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi. 

5a. Stronami postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4, są 

zbywca i nabywca nieruchomości rolnej. 
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5b. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, poza elementami podania określonymi w Kodeksie 

postępowania administracyjnego zawiera: 

1)   oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów 

zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej - numer identyfikacyjny 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i 

nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna 

nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego 

dokumentu tożsamości; 

2)   oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków; 

3)   uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość 

rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania. 

5c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej; 

2)   odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów 

prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi 

wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych; 

3)   zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego; 

4)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody, o której mowa 

w ust. 4; 

5)   oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej 

na rzecz wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5; 

6)   oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o: 

a)  braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika 

indywidualnego, 

b)  ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na pisemne 

żądanie zbywcy nieruchomości rolnej złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym 

decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązany do zakupu 

nieruchomości rolnej za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej 

przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości 

przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 
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6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy nie wyrażono zgody, o której mowa w 

ust. 4: 

1)   ze względu na niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a lub c; 

2)   jeżeli o jej wyrażenie wnioskował podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-5. 

7. Krajowy Ośrodek w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania zbywcy 

nieruchomości rolnej powiadamia go o wysokości ceny, o której mowa w ust. 6. 

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ust. 7, może: 

1)   wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości 

rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo 

2)   złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Krajowy Ośrodek. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd ustala cenę odpowiadającą wartości 

rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów określenia wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodkowi przysługuje 

roszczenie o zwrot poniesionych kosztów ustalenia ceny, o której mowa w ust. 6. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) 

 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera: 

1)    określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 

wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 

lub większej; 

2)    określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich oraz kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geocentrycznych 
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geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich charakterystyczne parametry 

techniczne; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w 

razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 

projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i 

graficznej, 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

6)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest 

ona wymagana; 

7)   (uchylony); 

8)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

9)    wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 

6; 

9a)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a; 

10)   wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9 i 9a; 

11)   wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych 
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obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez 

te grunty, a w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, jeżeli 

inwestycja w zakresie terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdów, w 

stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu 

ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1; jeżeli inwestycja w zakresie 

terminalu wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa 

pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem 

kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia na tych gruntach 

obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy inwestycja w zakresie terminalu wymaga 

budowy lub przebudowy zjazdów, inwestor określa także parametry techniczne 

zjazdów, a jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów również ich lokalizację; 

11a)   wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a, oraz zgodę tych 

podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości; 

11b)   wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku gdy 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 

ma nastąpić na czas określony; 

12)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

13)   (uchylony); 

14)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od 

zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu inwestor występuje o opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 

284); 
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[2)    ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw 

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu 

morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z 

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

morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378); 

2a)  (1) właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku 

lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta; 

2b)   ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, klimatu, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki 

wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do 

lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie 

ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;] 

<2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, 

energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 

oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub 

wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej  (Dz. U.  z 2020 r. 

poz. 2135 i …); 

2a) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: 

aktywów państwowych, energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, 
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wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i 

utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i 

morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w 

przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku 

lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta;  

2b) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, 

energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra 

Obrony Narodowej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w 

odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w 

wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej;> 

3)    właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

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

administracji morskiej; 

4)   organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - 

w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

5)    organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471) oraz zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 

1378); 

6)    właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w 

odniesieniu do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek 

ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w 

bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 
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7)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

7a)  właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów 

leśnych innych niż określone w pkt 7; 

8)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378); 

9)    właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w 

zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy 

budowy zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087); 

10)   właściwego zarządcy infrastruktury lub innego podmiotu zarządzającego obszarem 

kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 i 1378); 

11)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

12)   Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na 

terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w 

jego otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378); 

13)   ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086); 

14)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378); 

15)  Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, 



- 67 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378); 

16)   właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i 

warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach. 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje 

wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź 

stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji 

inwestycji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1064 i 1339) 

Art.  161. 

1.  Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z 

wyjątkiem spraw określonych w ust. 2-4. 

2.  Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy 

związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami 

geologicznymi, dotyczące: 

1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na 

obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w 

roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; 

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 

m3/h; 

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z 

wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; 

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; 
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5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; 

6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym 

powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie 

oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych. 

3.  Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej 

pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót 

geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące: 

1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1; 

1a) określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień 

złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1; 

1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu 

wód pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych 

powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz wód 

złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów; 

2) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

<2a) określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania 

urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do 

wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

(Dz. U. poz. ...);> 

3) regionalnych badań hydrogeologicznych; 

4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych; 

5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb 

podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 

składowania odpadów; 

5a) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla; 
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6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju; 

7) regionalnych prac kartografii geologicznej; 

8) (uchylony); 

9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z 

dokumentowaniem złóż kopalin; 

10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m. 

4.  Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z 

zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680) 

 

 

<Rozdział 5a 

Bezpieczeństwo eksploatacji morskich farm wiatrowych 

 

Art. 113a. 

1. Morska farma wiatrowa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. 

U. poz. ...), zwana dalej „morską farmą wiatrową”, oraz zespół urządzeń służących 

do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy, zwany dalej 

„zespołem urządzeń”, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony 

środowiska morskiego, ochrony granicy państwowej na morzu oraz obronności 

państwa określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113b ust. 10 i 11 oraz 

art. 113c ust. 7. 

2. Morską farmę wiatrową i zespół urządzeń buduje się i eksploatuje z zapewnieniem: 

1) zgodności z uzyskanym pozwoleniem na wznoszenie lub wykorzystywanie 

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, lub uzgodnieniem lub pozwoleniem na 

układanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach;  

2) bezpieczeństwa żeglugi; 
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3) bezpieczeństwa personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację 

morskiej farmy wiatrowej; 

4) funkcjonowania systemów łączności, bezpieczeństwa morskiego, ochrony granicy 

państwowej na morzu oraz obronności państwa; 

5) ochrony środowiska morskiego. 

 

Art. 113b. 

1. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 2, 3 i 5, wytwórca 

w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zapewnia: 

1) ekspertyzę nawigacyjną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich 

obszarach morskich; 

2) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na polskie obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu 

Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) 

oraz na System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa; 

3) ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego; 

4) plan ratowniczy określający rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia personelu 

zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń, sposoby i procedury działania w przypadku wystąpienia tych 

zagrożeń oraz siły i środki zapewniane przez wytwórcę do realizacji tego planu 

ratowniczego; 

5) plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń. 

2. Ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, określają w szczególności sposoby i 

środki kompensacji negatywnego wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu 

urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach 

morskich oraz funkcjonowanie systemów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.  

3. Ekspertyzy oraz plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza dyrektor urzędu 

morskiego właściwego dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej, przed złożeniem 
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wniosku o pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej. W przypadku morskiej 

farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń zlokalizowanych na obszarze właściwości 

dwóch dyrektorów urzędów morskich ekspertyzy i plany zatwierdza dyrektor 

urzędu morskiego, na którego obszarze właściwości zlokalizowana jest większa część 

morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń. 

4. Dyrektor urzędu morskiego zatwierdza ekspertyzy oraz plany, o których mowa w ust. 

1, w drodze decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia ich przekazania, po zasięgnięciu 

opinii: 

1) Dyrektora Służby SAR, w przypadku ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, oraz planów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5; 

2) Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w przypadku ekspertyzy, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku gdy z pozwoleń, o których mowa w art. 23 lub art. 26 ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, albo z uzgodnień, o których mowa w art. 27 tej ustawy, wynika obowiązek 

sporządzenia ekspertyz, których zakres pokrywa się z ekspertyzami lub planami, o 

których mowa w ust. 1, dyrektor urzędu morskiego, w decyzji, o której mowa w ust. 

4, uznaje ten obowiązek za wykonany. 

6. Opinie, o których mowa w ust. 4, są wydawane w terminie 60 dni od dnia przekazania 

ekspertyzy lub planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z 

brakiem zastrzeżeń. 

7. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 4, wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji. 

8. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 5 

lat. 

9. Plany i ekspertyzy, o których mowa w ust. 1, są sporządzane przez osoby, które 

posiadają kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie odpowiednio w 

zakresie nawigacji lub łączności, lub ochrony środowiska morskiego. 

10. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz szczegółowe 

wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia osób uprawnionych do ich 

sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania, mając na uwadze 
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konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi statków w polskich obszarach 

morskich. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres planów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz szczegółowe 

wymagania dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia osób uprawnionych do ich 

sporządzania, jak również sposób ich dokumentowania, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa personelu zaangażowanego w budowę, 

eksploatację i likwidację morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń jak 

również konieczność ochrony środowiska.  

 

Art. 113c. 

1. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 4, wytwórca w 

rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, sporządza 

ekspertyzę techniczną w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu 

urządzeń na systemy obronności państwa, w tym na system zobrazowania 

radiolokacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności radiowej oraz system 

kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP. 

2. W celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 4, w odniesieniu 

do systemu ochrony granicy państwowej na morzu, wytwórca w rozumieniu art. 3 

pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych sporządza ekspertyzę techniczną w 

zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń na system 

zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej i morskiej łączności 

radiowej Straży Granicznej. 

3. Ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają zatwierdzenia odpowiednio przez 

Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu 

urządzeń. 

4. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych 

zatwierdzają odpowiednio ekspertyzy, o których mowa w ust. 1 i 2, w drodze decyzji, 

w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tych ekspertyz. 
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5. W przypadku gdy z pozwoleń, o których mowa w art. 23 lub art. 26 ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej, albo z uzgodnień, o których mowa w art. 27 tej ustawy, wynika obowiązek 

sporządzenia ekspertyz, których zakres pokrywa się z ekspertyzami, o których mowa 

w ust. 1 i 2, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych 

w decyzji, o której mowa w ust. 4, uznają ten obowiązek za wykonany. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiednio przez Ministra 

Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

7. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o 

których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

Art. 113d. 

1. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, obronności państwa lub ochrony 

środowiska morskiego, właściwy dyrektor urzędu morskiego może wydać nakaz 

wstrzymania działania poszczególnych elementów morskiej farmy wiatrowej lub 

zespołu urządzeń, na czas określony, nie dłużej jednak niż do chwili ustania 

przyczyn wydania nakazu. 

2. Jeżeli z ekspertyz lub planów, o których mowa w art. 113b ust. 1, wynika konieczność 

instalacji urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lub realizacji zadań 

Służby SAR, poszczególne elementy morskiej farmy wiatrowej lub zespół urządzeń 

udostępnia się bez wynagrodzenia organom administracji morskiej oraz Służby 

SAR, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji ich zadań lub w celu instalacji urządzeń 

służących wykonywaniu zadań tych organów lub tej służby. 

3. Jeżeli z ekspertyz, o których mowa w art. 113c ust. 1 i 2, wynika konieczność instalacji 

urządzeń niezbędnych z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa, w 

tym ochrony granicy państwowej na morzu, poszczególne elementy morskiej farmy 

wiatrowej lub zespołu rządzeń udostępnia się bez wynagrodzenia jednostkom 

organizacyjnym podlegającym Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań 

tych jednostek lub w celu instalacji urządzeń służących wykonywaniu tych zadań, 
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pod warunkiem, że urządzenia te nie będą zakłócać prawidłowego działania morskiej 

farmy wiatrowej i zespołu urządzeń. 

4. Za stan techniczny urządzeń, o których mowa w ust. 2 i 3, w tym za ich zużycie, 

pogorszenie lub utratę odpowiada ich właściciel. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 40 ust. 3 pkt 2 i ust. 4–7 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 113e. 

1. Nie później niż na 90 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii 

elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części przeprowadza się pomiary, 

testy i badania niezbędne do weryfikacji poprawności założeń i wniosków zawartych 

w ekspertyzach, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3. 

2. Dokumentację z pomiarów, testów i badań, o których mowa w ust. 1, oraz informację 

na temat ich wyników i stwierdzonych na ich podstawie niezgodności założeń i 

wniosków zawartych w ekspertyzach, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3, 

inwestor przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla lokalizacji 

morskiej farmy wiatrowej nie później niż na 60 dni przed planowaną datą 

pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej 

części. 

3. Ekspertyzy, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 i 3, podlegają aktualizacji na 

podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, oraz w przypadku, gdy na skutek 

działania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń nastąpiło pogorszenie 

funkcjonowania systemów, o których mowa w tych ekspertyzach.  

4. W przypadku określonym w art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ekspertyzy i 

plany, o których mowa w art. 113b ust. 1, podlegają aktualizacji, a następnie 

zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 113b ust. 4 – 7.  

5. Zatwierdzone plany, o których mowa w art. 113b ust. 1 pkt 4 i 5, dyrektor urzędu 

morskiego przekazuje niezwłocznie podmiotom realizującym zadania określone 

odpowiednio w Planie SAR, o którym mowa w art. 117 ust. 2, oraz podmiotowi 

przygotowującemu krajowy plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska 

morskiego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 
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ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 

Plan, o którym mowa w art. 113b ust. 1 pkt 5, załącza się do krajowego planu 

zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o 

zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 

 

Art. 113f. 

Za czynności związane z zatwierdzeniem dokumentów, o których mowa w art. 113b ust. 

1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi 

dochód budżetu państwa.> 

 

 

ZAŁĄCZNIK  

 

I. OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW 

 

1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

pasażerskiego: 

1.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

1.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1600 

PLN 

1.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2400 

PLN 

1.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3200 

PLN 

1.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 800 PLN 

2. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

towarowego: 

2.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

2.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 3000 

PLN 
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2.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

2.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 5000 

PLN 

2.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

3. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa jednostki 

szybkiej: 

3.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 2000 PLN 

3.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2700 

PLN 

3.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 4000 

PLN 

3.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 5300 

PLN 

3.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1300 PLN 

3.6. Za wystawienie pozwolenia na eksploatację jednostki szybkiej - 1000 PLN 

4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu konstrukcji i wyposażenia 

jednostki dynamicznie unoszonej: 

4.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 

4.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek - 1600 PLN 

4.3. Za pozwolenie na eksploatację jednostki dynamicznie unoszonej - 1000 PLN 

4a. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu dla statku uprawiającego 

żeglugę na wodach polarnych - 1500 PLN. 

5. Za przeprowadzenie inspekcji statku towarowego w celu wydania certyfikatu 

bezpieczeństwa radiowego dla statków o pojemności brutto (GT) pomiędzy 300 jednostek 

a 500 jednostek - 600 PLN 

6. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku 

specjalistycznego - 500 PLN 

7. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub tymczasowego certyfikatu 

zarządzania bezpieczeństwem: 

7.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1500 PLN 
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7.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 2000 

PLN 

7.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2500 

PLN 

7.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3500 

PLN 

7.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

8. Za przeprowadzenie audytu w celu wydania dokumentu zgodności, tymczasowego 

dokumentu zgodności lub przedłużenia ważności tymczasowego dokumentu zgodności - 

1200 PLN 

9. Za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania świadectwa wolnej burty - 350 PLN 

10. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zwolnienia lub zwolnienia od 

wymagań przepisów krajowych opłata wynosi 50% stawki opłaty podstawowej za 

przeprowadzenie inspekcji, której zwolnienie dotyczy. 

11. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpiecznej obsługi - 500 PLN 

12. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności do przewozu stałych 

ładunków masowych - 1000 PLN 

13. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu zdolności dla statku 

przewożącego materiały niebezpieczne - 1200 PLN 

14. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa, karty 

bezpieczeństwa statku rybackiego i karty bezpieczeństwa typu "Ł": 

14.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 20 jednostek lub długości do 15 m - 100 PLN 

14.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 20 jednostek do 100 jednostek lub powyżej 

15 m do 25 m długości 200 PLN 

14.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek do 300 jednostek - 400 PLN 

14.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 300 jednostek do 500 jednostek - 600 PLN 

14.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1000 

PLN 

14.6. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2000 

PLN 

14.7. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 3000 

PLN 
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14.8. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - za każde następne 20 000 

jednostek dodatkowo 1000 PLN 

14.9. Jeżeli parametry statku określone w pkt 14.1 i 14.2 wskazują na możliwość 

zastosowania dwóch stawek, stosuje się stawkę według pojemności brutto. 

15. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa dla jachtu morskiego: 

15.1. Statki o długości do 6 m - 100 PLN 

15.2. Statki o długości powyżej 6 m do 9 m - 150 PLN 

15.3. Statki o długości powyżej 9 m do 12 m - 200 PLN 

15.4. Statki o długości powyżej 12 m do 15 m - 300 PLN 

15.5. Statki o długości powyżej 15 m do 24 m - 600 PLN 

15.6. Statki o długości powyżej 24 m - 1000 PLN 

16. Za wykazy wyposażenia do certyfikatu lub karty bezpieczeństwa - 150 PLN, ale nie 

więcej niż 50% opłaty z tytułu inspekcji w celu wydania karty bezpieczeństwa. 

17. Zniżki opłat: 

17.1. Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa na 

jednorazową podróż pobiera się opłaty w wysokości 50% opłat wymienionych w pkt 14.1-

14.8 oraz 15.1-15.6. 

17.2. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności certyfikatu lub 

karty bezpieczeństwa wynosi 50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia 

inspekcji w celu wydania certyfikatu lub karty bezpieczeństwa, na której dokonano 

potwierdzenia ważności. 

17.2a. Opłata za przeprowadzenie inspekcji w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej 

wynosi 50% wartości stawki określonej do przeprowadzenia inspekcji w celu wydania 

certyfikatu statku pasażerskiego typu ro-ro albo szybkiego statku pasażerskiego. 

17.3. Jeżeli właścicielem jachtu rekreacyjnego jest: emeryt, rencista, uczeń lub student, 

opłatę za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu obniża się o 50%. 

17.4. Opłaty określone w pkt 14.1-14.8 ulegają obniżeniu o: 

- 50% dla statku bez własnego napędu mechanicznego, 

- 20% dla statku bez własnego napędu mechanicznego wyposażonego w mechanizmy 

pomocnicze. 

18. Inne opłaty: 

18.1. Za ponowną inspekcję statku zatrzymanego lub dla którego wydano decyzję o 

wstrzymaniu operacji przez organ inspekcyjny - 4000 PLN 
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18.2. Za wydanie lub wymianę certyfikatu - 50 PLN 

18.3. Za wydanie duplikatu lub odpisu certyfikatu - 50 PLN 

18.4. Za przeprowadzenie inspekcji w celu przywrócenia ważności certyfikatu (w 

szczególności po awarii, zmianach konstrukcyjnych, po unieważnieniu na skutek inspekcji 

negatywnej) pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej pobieranej za 

przeprowadzenie inspekcji w celu wydania tego certyfikatu. 

18.5. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 1 miesiąca bez inspekcji pobiera się 

za każdy dokument opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za przeprowadzenie 

inspekcji w celu wydania tego certyfikatu, jednakże nie mniej niż 10 PLN. 

18.6. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres do 3 miesięcy - pobiera się opłatę w 

wysokości 30% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w celu wydania tego 

certyfikatu, lecz nie mniej niż 50 PLN. 

18.7. Za przedłużenie ważności certyfikatu na okres powyżej 3 miesięcy do 5 miesięcy - 

pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzanie inspekcji w 

celu wydania tego certyfikatu. 

18.8. Opłata za przeprowadzenie kontroli dla stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku, 

w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych oraz urządzeń 

radiowych i nawigacyjnych: 

18.8.1. Wydanie świadectwa uznania - 1350 PLN 

18.8.2. Potwierdzenie świadectwa uznania - 650 PLN 

18.8.3. Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji - 550 PLN 

18.9. Opłaty za zatwierdzenie planu ochrony pożarowej statków morskich oraz rozkładów 

alarmowych statków pasażerskich: 

18.9.1. Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 200 PLN 

18.9.2. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 400 PLN 

18.9.3. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 800 

PLN 

18.9.4. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 10 000 jednostek do 30 000 jednostek - 1200 

PLN 

18.9.5. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 30 000 jednostek - opłata jak w pkt 18.9.4 i 

dodatkowo za każde następne 20 000 jednostek - 400 PLN 
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18.10. Za zatwierdzenie planu rozmieszczenia środków ratunkowych pobiera się 50% opłaty 

podstawowej jak za zatwierdzenie planu obrony pożarowej według stawek określonych w 

pkt 18.9.1-18.9.5. 

18.11. Za wydanie zaświadczenia o przedłużeniu ważności tratw lub zwalniaków 

hydrostatycznych (bez względu na liczbę środków ratunkowych) - 300 PLN 

18.12. Za wydanie lub zatwierdzenie dokumentu, planu, poradnika nieujętego w niniejszym 

załączniku - 300 PLN 

18.13. Za zatwierdzenie instrukcji bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów 

niebezpiecznych - 400 PLN 

18.14. Za wydanie jednorazowego zwolnienia statku z asysty holowniczej - dotyczy 

jednorazowych manewrów (za każde: wejście, wyjście, przeholowanie) - 250 PLN 

18.15. Za wydanie zezwolenia na manewrowanie w porcie statkiem ze zmniejszoną liczbą 

holowników lub bez asysty holowniczej (zezwolenie jest wydawane na okres 12 miesięcy) 

- 4000 PLN 

18.16. Za wydanie zezwolenia jednorazowego na manewrowanie w porcie statkiem ze 

zmniejszoną liczbą holowników lub bez asysty holowniczej (dotyczy wszystkich 

rodzajów manewrów) - w czasie jednej wizyty w porcie - 600 PLN 

18.17. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi międzynarodowej na 

manewrowanie statkiem bez pilota, na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego 

rejonie - 250 PLN 

18.18. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku morskiego żeglugi krajowej na 

manewrowanie statkiem na wodach morskich bez pilota - 150 PLN 

18.19. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku na jednorazowe manewrowanie statkiem 

bez pilota - 400 PLN 

18.20. Za wydanie zezwolenia dla kapitana statku żeglugi śródlądowej na manewrowanie 

statkiem bez pilota na obszarze portu określonego w zezwoleniu lub jego rejonie - 150 

PLN 

18.21. Za każdorazowe określenie warunków przeładunku materiałów niebezpiecznych w 

miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji, o której mowa w pkt 18.13 - 100 PLN 

18.22. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków wprowadzania/wyprowadzania do/z 

portu statków ponadgabarytowych, dla których każdorazowo są one wymagane - 200 PLN 

18.23. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych 

w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, 
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wraki, dźwigi pływające, jednostki bez napędu z nietypowym ponadgabarytowym 

ładunkiem, oraz zestawy holownicze, w których skład wchodzą obiekty holowane o 

długości powyżej 50 m, tj. pontony, kadłuby statków, barki i statki bez własnego napędu - 

150 PLN 

18.24. Za wydanie zezwolenia i określenie warunków na przeładunek, bunkrowanie na redzie 

- 50 PLN 

18.25. Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu podlegającego 

legalizacji - 20 PLN 

18.26. Za certyfikat uznania wyposażenia statku za równoważne - 500 PLN 

18.27. Za upoważnienie podmiotu do wykonywania przeglądów technicznych jachtów 

morskich o długości do 15 m - 2000 PLN 

18.28. Za przeprowadzenie kontroli okresowej podmiotu upoważnionego do wykonywania 

przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m - 300 PLN 

18.29. Za przeprowadzenie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego 

rejestru: 

- 4000 PLN - dla statków starszych niż 15 lat, 

- 500 PLN - dla statków do 15 lat 

18.30. Za przedłużenie ważności karty bezpieczeństwa na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy - 

pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty podstawowej za przeprowadzenie inspekcji w 

celu wydania karty bezpieczeństwa. 

18.31. Za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia 

stosowania metody 2 - 2000 PLN. 

<18.32. Opłata za zatwierdzenie: 

18.32.1. Ekspertyzy nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich 

obszarach morskich – 4 000 PLN 

18.32.2. Ekspertyzy technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na polskie obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu Łączności w 

Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz na System 

Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – 4 000 PLN 

18.32.3. Ekspertyzy technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego – 4 000 PLN 
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18.32.4. Planu ratowniczego dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń – 4 000 

PLN 

18.32.5. Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i 

zespołu urządzeń – 4 000 PLN.> 

19. Objaśnienia uzupełniające: 

19.1. Dla statków z nieudokumentowaną pojemnością brutto opłaty nalicza się według 

wzoru: 

 
gdzie: 

B - szerokość maksymalna, 

H - wysokość boczna, 

L - długość całkowita. 

Uwaga: dla doków pływających H oznacza wysokość boczną łącznie z basztami. 

19.2. Koszty przejazdów oraz pobytu audytorów/inspektorów poza siedzibami urzędów 

morskich, związane z przeprowadzaniem audytu lub inspekcji, w tym audytów 

dodatkowych lub inspekcji doraźnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 

pkt 1 i 5, z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego, o której mowa w art. 28 ust. 1 

pkt 2, oraz wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 18a, ponosi armator statku. W 

przypadku gdy opłata netto wynosi poniżej 10 PLN, odstępuje się od jej pobrania. 

19.3. Opłaty za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania, potwierdzenia, przedłużenia lub 

przywrócenia ważności wszystkich certyfikatów statku ponosi armator lub właściciel 

statku. 

19.4. Za przeprowadzenie inspekcji lub audytu w dni ustawowo wolne od pracy lub poza 

godzinami pracy urzędu morskiego opłata zostaje podwyższona o 50% podstawowej 

opłaty za przeprowadzenie inspekcji. 

19.5. Wszystkie procenty wymienione w tekście należy liczyć od opłat podstawowych. 

19.6. Ilekroć opłaty przewidziane taryfą są uzależnione od długości, należy przez to 

rozumieć długość całkowitą statku. 
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USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) 

Art. 73. 

1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, o których mowa 

w art. 72 ust. 1, pod warunkiem że: 

1)   do jej wytworzenia nie wykorzystano: 

a)   drewna innego niż drewno energetyczne oraz zbóż pełnowartościowych w 

przypadku: 

–   instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz 

rolniczy, 

–   instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

–   instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

–   instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

b)   drewna innego niż drewno energetyczne w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu 

hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)  paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)   biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w 

przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji 

odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, 

e)  substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - w przypadku wytwarzania 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 
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f)  substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 4 - w przypadku wytwarzania 

energii elektrycznej z biopłynów, 

g)  biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w 

art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)    dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej 

masie biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie 

art. 60a ust. 3 - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w 

art. 60a ust. 1. 

3. Prezes URE przeprowadza odrębne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72. 

3a. Aukcje dla wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, przeprowadza się odrębnie, z 

uwzględnieniem ust. 4, na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 5: 

1)    pkt 2-4a i 8-14; 

2)   pkt 5, 15, 18-20 [i 23]; 

3)    pkt 1, 1a, 6, 6a, 7 i 7a; 

4)   pkt 16, 17, 21 i 22; 

5)   pkt 24 i 25. 

3b. Aukcje, o których mowa w ust. 3a pkt 3, obejmują również sprzedaż biogazu rolniczego, 

wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii oraz wprowadzanego do sieci 

dystrybucyjnej gazowej. 

4. Aukcje, o których mowa w ust. 3a, przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego 

źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1)   nie większej niż 1 MW; 

2)   większej niż 1 MW. 

5. W przypadku gdy ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 72 ust. 2 nie zostanie sprzedana, po 

ostatniej przeprowadzonej w danym roku aukcji, zgodnie z kolejnością określoną przez 

Prezesa URE albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, w celu jej sprzedaży 

Prezes URE może, po uwzględnieniu przepisów wydanych na podstawie art. 80 ust. 5, 

ogłosić, zorganizować i przeprowadzić w danym roku kolejne aukcje na tę ilość i wartość 

energii elektrycznej. 

6. (uchylony). 
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7. (19) Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu, może określić, w 

drodze rozporządzenia, kolejność przeprowadzania aukcji, o których mowa w art. 72, 

biorąc pod uwagę: 

1)   cel w zakresie odnawialnych źródeł energii; 

2)   istniejący potencjał w zakresie krajowych zasobów energii zgłoszony w deklaracjach, 

o których mowa w art. 71 ust. 1, oraz objęty wydanymi zaświadczeniami dla 

wytwórców. 

8. W aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE mogą wziąć udział wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii 

zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej 

strefy ekonomicznej. 

9. Ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem 

wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym 

roku kalendarzowym wynosi 5% ilości i wartości energii elektrycznej, przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze aukcji w roku poprzednim, w instalacjach, o których mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 2. 

10. Warunkiem przystąpienia do aukcji wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej jest: 

1)   zawarcie umowy międzyrządowej między Rzecząpospolitą Polską a państwem, na 

terytorium którego będzie zlokalizowana ta instalacja, gwarantującej wzajemność 

korzystania z systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii; 

2)   zapewnienie możliwości fizycznego przesyłu energii elektrycznej do sieci przesyłowej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju, w którym zlokalizowana jest ta 

instalacja. 

11. Z możliwości, o której mowa w ust. 8, mogą skorzystać wytwórcy energii elektrycznej 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o 

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

spełniający następujące wymagania: 

1)   energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytwarzana w instalacji 

odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej będzie spełniać warunki 

uznania jej za energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych w rozumieniu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 

140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

2)   wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej 

zostanie potwierdzone przez uprawniony do tego podmiot, w rozumieniu przepisów 

państwa - miejsca wytworzenia energii elektrycznej, z możliwością weryfikacji 

danych zawartych w potwierdzeniu przez Prezesa URE; 

3)    wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej 

strefy ekonomicznej, składający ofertę w aukcji zgodnie z przepisami niniejszej 

ustawy, w przypadku, w którym dla instalacji odnawialnego źródła energii została 

udzielona pomoc inwestycyjna w państwie, na terenie którego instalacja ta została 

zlokalizowana, rozlicza ją na zasadach określonych w art. 39; 

4)   wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej 

strefy ekonomicznej spełnia wymogi oceny formalnej przygotowania do wytwarzania 

energii elektrycznej w danej instalacji, o których mowa w art. 75, i uzyskał od Prezesa 

URE zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, oraz spełnia wymogi 

stawiane uczestnikowi aukcji, o których mowa w art. 39, w art. 74 i art. 79. 

12. Umowa, o której mowa w ust. 10 pkt 1, zawiera w szczególności postanowienia 

dotyczące: 

1)   zasad uczestnictwa wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

których instalacje odnawialnego źródła energii znajdują się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, w systemie 

wsparcia odnawialnych źródeł energii, obowiązującym w państwie będącym stroną tej 

umowy, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, jaki wytwórca energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, którego instalacje znajdują się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, jest zobowiązany 
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przedłożyć w celu uczestnictwa w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii, 

obowiązującym w państwie będącym stroną tej umowy; 

2)   zasad uczestnictwa wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

których instalacje odnawialnego źródła energii znajdują się poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, w systemie 

wsparcia określonym w niniejszej ustawie, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, 

jaki wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którego instalacje 

znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obszarem wyłącznej strefy 

ekonomicznej, jest zobowiązany przedłożyć Prezesowi URE w celu przeprowadzenia 

oceny formalnej, o której mowa w art. 75, przygotowania do wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 

3)    sposobu realizacji obowiązków określonych w art. 83 oraz zasad przeprowadzania 

kontroli, o której mowa w art. 84 ust. 1; 

4)   zasad zastosowania art. 93. 

Art. 74. 

1. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona po raz pierwszy po dniu 

zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii lub w zmodernizowanej 

instalacji odnawialnego źródła energii, może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie 

w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tych instalacji, służące do wytwarzania i 

przetwarzania tej energii elektrycznej, zamontowane w czasie budowy albo modernizacji, 

zostały wyprodukowane w okresie 42 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej 

do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie: 

1)    energię promieniowania słonecznego - w okresie 24 miesięcy, 

2)    energię wiatru na lądzie - w okresie 33 miesięcy[,] 

[3)   energię wiatru na morzu - w okresie 72 miesięcy] 

- bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

w tej instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem układu hybrydowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz instalacji wykorzystującej 

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, a same urządzenia nie 

były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez 

jakikolwiek podmiot. 
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2. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona w zmodernizowanej 

instalacji odnawialnego źródła energii może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie 

w przypadku, gdy: 

1)   instalacji tej nie przysługuje świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia 

biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 48 ust. 1, w dniu złożenia oferty albo nie 

przysługuje obowiązek zakupu energii, o którym mowa w art. 70c ust. 2 lub art. 92 

ust. 1, oraz nie przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 70a ust. 

3, art. 70c ust. 6 lub art. 92 ust. 5; 

2)   w wyniku modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii: 

a)  nastąpiło: 

–  odtworzenie stanu pierwotnego lub 

–  zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, powodujących przyrost łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej lub wzrost ilości wytwarzanej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

b)  poniesione i udokumentowane nakłady na modernizację takiej instalacji wyniosły 

nie mniej niż 40% kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej 

instalacji. 

2a. Do kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji zalicza się 

koszty: 

1)   zakupu, wytworzenia lub pierwszego uruchomienia instalacji odnawialnego źródła 

energii; 

2)   sprawdzenia lub przystosowania nabytego urządzenia wchodzącego w skład instalacji 

odnawialnego źródła energii; 

3)   szkolenia personelu lub instruktażu - pod warunkiem że koszty te są ujęte w wartości 

początkowej zakupionych lub wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych w 

ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wytwórcy 

energii; 

4)   zakupu wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych lub wytworzonych 

bezpośrednio dla wytwórcy energii lub powszechnie niedostępnych, dokonanych 

bezpośrednio od wytwórcy, producenta lub wyłącznego lub autoryzowanego 

dystrybutora. 

3. W przypadku przeprowadzenia modernizacji instalacji, której wytwórcy przysługuje: 

1)   świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, 
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2)   prawo do pokrycia ujemnego salda, 

3)   obowiązek zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego 

- w trakcie okresu kiedy wsparcie to przysługuje, wytwórca energii w tej instalacji nie 

traci prawa, o którym mowa w pkt 1-3, jak również modernizacja ta nie wpływa na 

przedłużenie okresu wsparcia przysługującego wytwórcy energii w tej instalacji. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. W przypadku modernizacji: 

1)   instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której 

powstała dedykowana instalacja spalania biomasy, dedykowana instalacja spalania 

wielopaliwowego albo układ hybrydowy, 

2)   instalacji spalania wielopaliwowego, w wyniku której powstała dedykowana instalacja 

spalania biomasy, dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego albo układ 

hybrydowy, 

3)   instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 20 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia energii 

elektrycznej, 

4)   dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

5)   dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 

6)   układu hybrydowego 

- energia elektryczna może zostać sprzedana w drodze aukcji po spełnieniu warunków, o 

których mowa w ust. 1 i 2. 

7. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zmodernizowanej 

instalacji odnawialnego źródła energii, który zamierza przystąpić do aukcji, może 

wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do 

aukcji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że: 

1)   na dzień złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji 

instalacja nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   zmodernizowana instalacja będzie spełniała warunki określone w ust. 2 pkt 2; 

3)   do rozpoczęcia okresu, w którym instalacja spełniałaby warunek określony w ust. 2 

pkt 1, pozostało mniej niż 24 miesiące; 

4)   modernizacja instalacji, mająca na celu spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 

2, będzie przeprowadzona po zamknięciu sesji aukcji; 
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5)   wytwarzanie energii elektrycznej w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła 

energii rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, w którym instalacja będzie spełniać 

warunek określony w ust. 2 pkt 1. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przepisy art. 75 i art. 76 stosuje się odpowiednio. 

9. (20) Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej referencyjnej instalacji, biorąc 

pod uwagę: 

1)   istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

2)   nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3)   założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła 

energii, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego. 

 

Art. 75. 

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej po raz pierwszy 

po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 2, lub w instalacji zmodernizowanej, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 3, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy 

wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, 

który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania 

do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wytwórcy, który złożył deklarację przystąpienia do aukcji, 

o której mowa w art. 71 ust. 1. 

3. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE, na wniosek wytwórcy o wydanie 

zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. 

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2)   lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii; 

3)   podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 

osoby do działania w imieniu wytwórcy; 
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4)    w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, 

biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny - oświadczenie wytwórcy lub osoby 

upoważnionej do jego reprezentowania, o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)  do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą 

wykorzystywane: 

a)  drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 

-   instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz 

rolniczy, 

-   instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

-   instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

-   instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

b)  drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku instalacji spalania 

wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu 

hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)  paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)  biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji 

odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, 

e)  substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego, 
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f)  substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e - w 

przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g)  biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w 

art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)  dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie 

biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 60a 

ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e - w przypadku instalacji odnawialnego źródła 

energii, o której mowa w art. 60a ust. 2."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza 

oryginały lub poświadczone kopie: 

1)   warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w: 

a)  art. 72 ust. 1 pkt 2, 

b)  art. 72 ust. 1 pkt 3 - w przypadku zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej 

takich instalacji; 

2)   prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji 

odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, jeżeli jest ono wymagane na 

podstawie przepisów prawa budowlanego [- z wyłączeniem instalacji odnawialnego 

źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na 

morzu]; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

[5)   w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia 

energii elektrycznej energię wiatru na morzu - prawomocnego pozwolenia na 

wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 

obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie 

ekonomicznej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;] 

6)   harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy lub modernizacji instalacji 

odnawialnego źródła energii albo oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji; 

7)   schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących 

do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia 

mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń 
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pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci 

elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery 

ewidencyjne działek i obrębów. 

6. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, w dniu ich 

złożenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 

7. Do wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, którego instalacja odnawialnego źródła energii będzie zlokalizowana poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, 

przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się. 

8. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, którego instalacja odnawialnego źródła energii będzie zlokalizowana poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, do 

wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dołącza oryginały 

lub poświadczone kopie dokumentów wynikających z umowy, o której mowa w art. 73 

ust. 10 pkt 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski. 

Art. 77. 

1. Okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1, oraz 

okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 92 ust. 5, w 

odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

przysługujące wytwórcom, którzy wygrali aukcję, nie mogą być dłuższe niż 15 lat od dnia 

wytworzenia po raz pierwszy energii w tych instalacjach, potwierdzonego wydanym 

świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r., albo 

od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia sesji aukcji. 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, może zostać ograniczony w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 3, w przypadku gdy jest to niezbędne do: 

1)   osiągnięcia produkcji energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

na poziomie umożliwiającym realizację celu wynikającego z umów 

międzynarodowych; 

2)   zapewnienia zgodności alokacji pomocy przyznanej wytwórcom z treścią decyzji 

Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem. 

3. (21) Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku 

kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej "ceną referencyjną"; 

2)   okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w 

którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 

5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący 

wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję. 

4. (22) Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw klimatu 

bierze pod uwagę: 

1)   istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

2)   nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3)   założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła 

energii, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, 

współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia 

wytworzonej energii elektrycznej i biogazu rolniczego na pokrycie potrzeb własnych 

oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej lub 

biogazu rolniczego do sieci; 

4)   koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie 

eksploatacji, w którym instalacja odnawialnego źródła energii podlega mechanizmom 

i instrumentom wsparcia; 

5)   przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw oraz jednostkowe ceny 

uprawnień do emisji CO2; 

6)   koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego; 

7)   wpływ instalacji odnawialnego źródła energii na środowisko naturalne, w tym na 

redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu; 

8)   zrównoważone zagospodarowanie zasobów wodnych; 

9)   cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do 

wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych 

miejsc pracy; 
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10)  oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania 

energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych; 

11)  wystąpienie przesłanek, o których mowa w ust. 2. 

5. Cenę referencyjną minister właściwy do spraw klimatu określa oddzielnie dla instalacji 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dla instalacji 

zmodernizowanych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3: 

1)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

1a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji; 

2)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

2a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

3)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

3a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

4)    o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

4a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2a i 3a do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

5)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 
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6)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

6a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

7)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

7a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji; 

8)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 

wytwarzania energii elektrycznej; 

8a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

9)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 

wytwarzania energii elektrycznej; 

9a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

10)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do wytwarzania 

energii elektrycznej; 

10a)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

11)  w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych; 

12)  w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji 

spalania wielopaliwowego; 
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13)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji 

termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub 

układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 

14)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji 

termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub 

układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 

15)  wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; 

16)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na 

lądzie; 

17)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie; 

18)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

19)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

20)  wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

21)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania 

energii elektrycznej; 

22)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej; 

[23)  wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii 

elektrycznej;] 

24)  wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; 

25)  wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

6. Ceny referencyjne określone dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz dla instalacji 

zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 6 

i 7, stosuje się odpowiednio do instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest 
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wytwarzany oraz wprowadzany do sieci dystrybucyjnej gazowej biogaz rolniczy, biorąc 

pod uwagę sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną 

ilość energii elektrycznej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62. 

7. Ilość wytwarzanego oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej biogazu 

rolniczego oblicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych dla 

danej instalacji odnawialnego źródła energii. 

 

Art. 79. 

1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji 

aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej 

platformie aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6. 

2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która 

będzie wytworzona w danej instalacji. 

3. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji; 

2)   rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, w 

której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji; 

3)    łączną ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh i cenę, wyrażoną w złotych z 

dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się 

sprzedać tę energię w ramach systemu aukcyjnego, w okresie wskazanym w ofercie; 

4)    wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana 

będzie ta instalacja - w przypadku, gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w 

instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej; w przypadku braku takiego sprzedawcy 

wytwórca wskazuje sprzedawcę zobowiązanego wyznaczonego na obszarze działania 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego; 

4a)   wskazanie planowanej daty rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w przypadku 

wygrania aukcji, będzie korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia oraz okresu tego 

wsparcia; 

5)    w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oświadczenie o 

następującej treści: 



- 99 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań; 

5a)   w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, oświadczenie o 

następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań; 

6)    ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w MWh, jaką 

uczestnik aukcji planuje sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych 

następujących po sobie latach kalendarzowych, począwszy od roku, w którym po raz 

pierwszy nastąpi sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji w 

ramach systemu aukcyjnego, z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 8; 

7)   miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci dystrybucyjnej 

lub sieci przesyłowej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o 

przyłączenie; 

8)    zobowiązanie się uczestnika aukcji do: 

a)   sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego, w terminie 42 miesięcy 

od dnia zamknięcia sesji aukcji, energii wytworzonej w instalacji odnawialnego 

źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu 

przeprowadzenia aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2, a w przypadku energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie: 

–  energię promieniowania słonecznego - w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia 

sesji aukcji, 
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–  energię wiatru na lądzie - w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

[–  energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,] 

b)  rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie 

później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca 

kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji - w 

przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 71 ust. 1; jeżeli instalacja jest w 

trakcie postoju remontowego, to termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

może, na wniosek wytwórcy, ulec wydłużeniu do dnia zakończenia remontu, lecz 

nie dłużej niż o cztery miesiące; 

9)    w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, oświadczenie o 

następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą 

wykorzystywane: 

a)   drewno inne niż drewno energetyczne - w przypadku: 

-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz 

rolniczy, 

-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

-    dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz 

rolniczy, 

b)   drewno inne niż drewno energetyczne - w przypadku dedykowanej instalacji 

spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)   paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia - w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)   biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji 
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odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, 

e)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego, 

f)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e - w 

przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g)   biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w 

art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)   wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obliczona zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej 

ustawy, wynosi ... złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wynosi ... złotych za 

1 MWh."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań; 

4. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji. 

6. Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji. 

7. Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani 

wycofaniu. 

8. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w ust. 

3 pkt 3, wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72, 

przekracza: 

1)   cenę referencyjną, 

2)   maksymalną cenę, o której mowa w art. 80 ust. 5 pkt 4 

- obowiązujące w dniu ogłoszenia danej aukcji. 

9. Dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję, w 

zakresie: 

1)   (28) planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, o 

której mowa w ust. 3 pkt 4a, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 8 , art. 79a ust. 1 i art. 92 ust. 

6, lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 6, z zastrzeżeniem, że 



- 102 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

łączna ilość energii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, oraz okres, o którym mowa w ust. 

4a, określone w ofercie nie mogą ulec zmianie; 

2)   mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji 

nie zmieni pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 2 pkt 18 i 19, art. 73 ust. 4 

lub art. 77 ust. 5, właściwej dla tej instalacji w dniu złożenia oferty. 

10. Aktualizacja oferty następuje przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia wytwórcy 

zawierającego informacje, o których mowa w ust. 9, nie później niż w terminie 30 dni 

przed dniem: 

1)   pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym zgodnie z art. 92 ust. 

1; 

2)   złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 

ust. 2 pkt 3. 

11. W przypadku gdy aktualizacja oferty dokonana przez wytwórcę nie spełnia warunków 

określonych w ust. 9 lub została złożona po terminie, o którym mowa w ust. 10, oferta nie 

podlega aktualizacji. 

12. O dokonaniu aktualizacji oferty zgodnie z ust. 9 i 10 Prezes URE informuje wytwórcę, 

sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa 

w art. 106, w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia wytwórcy. 

 

Art. 92. 

1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej, 

wprowadzonej do sieci i sprzedanej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, od wytwórcy tej energii, który 

wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., po 

cenie skorygowanej, o której mowa w art. 39 ust. 5 albo 7, oraz wyłącznie w ilości nie 

większej niż określona przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której 

mowa w art. 79, dla okresów, o których mowa w art. 83 ust. 2, oraz po cenie 

skorygowanej, o której mowa w art. 39a ust. 5 albo 7. 

2. Koszty bilansowania handlowego energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW pokrywają w 

całości sprzedawcy zobowiązani. 
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3. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne 

w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej mniejszej niż 500 kW uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfach 

przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, że każda jednostka energii 

elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom 

końcowym jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami. 

4. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji, o której mowa w ust. 1. 

5. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej zgodnie z art. 

73 ust. 2 w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż 

w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o 

którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3. 

6. Obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa 

w ust. 1, oraz prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3, 

przysługują w okresie wskazanym przez wytwórcę w ofercie, ale nie dłużej niż w okresie 

określonym na podstawie art. 77 ust. 3 pkt 2, obowiązującym w dniu złożenia oferty, o 

której mowa w art. 79 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może trwać dłużej niż do 

dnia: 

1)    30 czerwca 2039 r. - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, oraz instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2; 

[2)   31 grudnia 2040 r. - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii 

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;] 

3)   31 grudnia 2040 r. - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, przy czym okres ten liczy się od dnia złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4. 

6a. (40) W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 

ust. 3 pkt 8, z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, 

przepisów ust. 1-6 nie stosuje się. 

7. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, oraz prawo do pokrycia 

ujemnego salda, o którym mowa w ust. 5, przysługuje w okresie określonym na podstawie 

art. 77 ust. 3 pkt 2, obowiązującym w dniu złożenia oferty, o której mowa w art. 79 ust. 1. 
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8. (uchylony). 

9. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 88 ust. 1, sprzedawca 

zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

mniejszej niż 500 kW, po średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej niepodlegającej 

obowiązkowi, o którym mowa w art. 49a ustawy - Prawo energetyczne, zamieszczonej 

przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, obowiązującej w 

poprzednim kwartale. 

10. Cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podana 

w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, a także cena skorygowana, 

o której mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz art. 39a ust. 5 i 7, cena zakupu obliczona zgodnie z 

art. 39a ust. 5 z uwzględnieniem art. 39a ust. 7, oraz cena stanowiąca podstawę do 

obliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70c ust. 6, podlegają 

corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w 

komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski. 

11. Ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w 

instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonej do sieci, którą jest obowiązany: 

1)   zakupić sprzedawca zobowiązany, w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, z wyjątkiem wytwórcy 

wymienionego w art. 70b ust. 9 pkt 2, 

2)   rozliczyć z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w 

przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej 

niż 500 kW lub w przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 

2 

- ustala się na podstawie udostępnianych przez operatora systemu elektroenergetycznego, 

na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła 

energii, rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu 

dobowym w danym miesiącu; prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator 
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rozliczeń energii odnawialnej w celu weryfikacji wniosków, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3. 

11a. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została 

przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, przekazuje operatorowi rozliczeń 

energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w terminie 10 dni po zakończeniu 

miesiąca, dane w ujęciu dobowym dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacji odnawialnego źródła energii, określone na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych. 

12. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, o której 

mowa w ust. 11, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii 

określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach: 

1)   generatora; 

2)   ogniwa fotowoltaicznego; 

3)   ogniwa paliwowego, w którym następuje bezpośrednia przemiana energii chemicznej 

w energię elektryczną. 

 

Art. 94. 

[1. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w terminie do dnia 30 

września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje o planowanych w roku 

następnym wypłatach na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i 

ust. 2 pkt 3, biorąc pod uwagę informacje zawarte w sprawozdaniach miesięcznych 

przekazywanych przez sprzedawców zobowiązanych oraz wytwórców energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW oraz wytwórców 

energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2, otrzymanych w danym roku.] 

<1. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w terminie do 

dnia 30 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje o 

planowanych w roku następnym wypłatach na pokrycie ujemnego salda, o którym 

mowa w: 

1) art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, biorąc pod uwagę informacje zawarte w 

sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych przez sprzedawców 
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zobowiązanych oraz wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW oraz wytwórców 

energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2, 

otrzymanych w danym roku; 

2) art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania 

energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. poz. …).> 

2. [Prezes URE planuje wypłaty na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 4 i ust. 2 pkt 3, w roku następnym, biorąc pod uwagę:] 

<Prezes URE planuje wypłaty na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych, w roku następnym, biorąc pod uwagę:> 

1)   informacje, o których mowa w ust. 1; 

2)   maksymalną ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 

następnym roku kalendarzowym, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

72 ust. 2; 

3)   (uchylony); 

4)   maksymalną moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, o 

których mowa w art. 70a ust. 1 i 2, dla których w następnym roku kalendarzowym 

Prezes URE może wydać zaświadczenia, o których mowa w art. 70b ust. 8, o ile 

została ona określona w przepisach wydanych na podstawie art. 70d ust. 2; 

5)    średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale ogłoszoną przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - 

Prawo energetyczne, wyliczoną jako średnia z trzech ostatnich kwartałów 

poprzedzających datę publikacji stawki opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1[.] <;> 

<6) łączną ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych i 

wprowadzonej do sieci przez wytwórców, którzy otrzymali decyzję, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, lub których 

oferty wygrały aukcje, o których mowa w art. 26 ust. 1, tej ustawy.> 
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Art. 95. 

[1. (41) Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej 

"opłatą OZE", związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w 

krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na 

pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, kosztów 

działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, 

prowadzonej na podstawie ustawy oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, 

rozbudowy i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 

7a.] 

<1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej 

„opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych 

w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie 

na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, 

oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 

2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych, kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym 

mowa w art. 106, prowadzonej na podstawie niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych, oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy i 

modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a.> 

2. Opłatę OZE oblicza, w sposób określony w art. 96 ust. 1, operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zwany dalej "płatnikiem opłaty OZE". 

3. Płatnik opłaty OZE pobiera opłatę OZE od: 

1)   odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika 

opłaty OZE; 

2)   przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, 

przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty OZE; 

3)   przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego 

do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energię elektryczną 

przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu 

świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego 
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płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego 

przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną. 

4. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę OZE od podmiotów 

przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, niebędących płatnikami opłaty OZE. 

 

Art. 98. 

1. Prezes URE kalkuluje stawkę opłaty OZE na dany rok kalendarzowy według wzoru: 

SRi = Gi/Qi-1, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

SRi - stawkę opłaty OZE na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w złotych za MWh, 

Gi - wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na który jest 

kalkulowana stawka opłaty OZE, 

Qi-1 - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w 

krajowym systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia opłaty 

OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 i 2, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym jest kalkulowana stawka opłaty OZE na 

kolejny rok kalendarzowy. 

2. Prezes URE publikuje stawkę opłaty OZE na kolejny rok kalendarzowy w Biuletynie 

Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 30 listopada. 

3. Stawkę opłaty OZE ustala się w złotych z dokładnością do jednego grosza za MWh. 

4. Prezes URE może, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, zmienić stawkę opłaty 

OZE, pod warunkiem że jest to niezbędne do: 

[1) wypełnienia zobowiązań wynikających z ilości wytwarzanej energii elektrycznej w 

instalacjach objętych ofertami, które wygrały aukcje, lub 

2) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kolejnych, zaplanowanych aukcji, lub] 

<1) wypełnienia zobowiązań wynikających z ilości wytwarzanej energii elektrycznej 

w instalacjach objętych ofertami, które wygrały aukcje, o których mowa w 

niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych; 

2) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kolejnych, zaplanowanych aukcji, o 

których mowa w niniejszej ustawie oraz ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych;> 



- 109 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) realizacji zobowiązań wynikających ze sprzedanej energii przez wytwórców w 

instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Stawka opłaty OZE, o której mowa w ust. 4, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

URE. 

Art. 99. 

Wysokość kwoty oznaczonej symbolem "Gi", o którym mowa w art. 98 ust. 1, stanowiącej 

podstawę do kalkulowania w danym roku "i" stawki opłaty OZE na rok następny, oblicza 

się według wzoru: 

Gi = ΣKOZEfi + LOZEi - EOZEi, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

[ΣKOZEfi - sumę środków przeznaczonych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w 

art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3,] 

<ΣKOZEfi – sumę środków przeznaczonych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa 

w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 

40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,> 

LOZEi - wydatki i koszty, o których mowa w art. 102 ust. 2, 

EOZEi - prognozowany, na dzień 31 grudnia danego roku "i", stan środków na rachunku opłaty 

OZE, zgodnie z informacją, o której mowa w art. 102 ust. 3 pkt 2. 

 

Art. 102. 

1.[ W przypadku gdy kwota środków na rachunku opłaty OZE oraz na lokatach, o których 

mowa w art. 105, jest niewystarczająca na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w 

art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w 

art. 106:] 

<W przypadku gdy kwota środków na rachunku opłaty OZE oraz na lokatach, o 

których mowa w art. 105, jest niewystarczająca na pokrycie ujemnego salda, o 

którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, operator 

rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106:> 
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1) może pokryć ujemne saldo ze środków zgromadzonych na rachunku opłaty 

przejściowej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o 

zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874,) jeżeli nie spowoduje to niewykonanie 

zobowiązań wynikających z tej ustawy; wykorzystane środki z rachunku opłaty 

przejściowej podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na ten rachunek; 

2) zaciąga zadłużenie na pokrycie ujemnego salda. 

2. [Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty 

bieżącej działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, 

związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i rozliczaniem ujemnego salda, o którym 

mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oznaczone symbolem "LOZEi", oblicza się według 

wzoru:] 

<Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty 

bieżącej działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 

106, związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i rozliczaniem ujemnego salda, 

o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, oznaczone 

symbolem „LOZEi”, oblicza się według wzoru:> 

 

LOZEi = COZEi + IOZEi+ FOZEi, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

COZEi - kwotę należności głównych (kapitału) z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez 

operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, wymagalnych w danym roku kalendarzowym, 

IOZEi - kwotę odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 106, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

[FOZEi - planowane w danym roku koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń 

energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, związane z prowadzeniem rachunku 

opłaty OZE i pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 

3.] 
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<FOZEi – planowane w danym roku koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń 

energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, związane z prowadzeniem rachunku 

opłaty OZE i pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 

pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych.> 

3. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przekazuje Prezesowi 

URE informacje o: 

1) wysokości wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 2, 

2) prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego 

roku 

- w terminie do dnia 30 września każdego roku. 

 

Art. 103. 

1. Środki z tytułu: 

1) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, 

2) lokat, o których mowa w art. 105 

[- przeznacza się na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 

2 pkt 3.] 

<– przeznacza się na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 

i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych.> 

2. Operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przekazuje Prezesowi 

URE informację o stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE na ostatni 

dzień roku poprzedniego, w terminie do dnia 31 stycznia. 

 

Art. 105. 

1. (uchylony). 

[2. Termin wymagalności lokat środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, operator 

rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, dostosowuje do terminu wypłat 

kwot na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3.] 
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<2. Termin wymagalności lokat środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, 

operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, dostosowuje do 

terminu wypłat kwot na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych.> 

[Art. 105a. 

Środki zgromadzone na rachunku opłaty OZE mogą zostać przeznaczone na pokrycie 

niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w ustawie wymienionej 

w art. 102 ust. 1 pkt 1, jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z 

ustawy; wykorzystane środki z rachunku opłaty OZE podlegają zwrotowi w pełnej wysokości 

na ten rachunek.] 

<Art. 105a. 

Środki zgromadzone na rachunku opłaty OZE mogą zostać przeznaczone na pokrycie 

niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w ustawie 

wymienionej w art. 102 ust. 1 pkt 1, jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Wykorzystane 

środki z rachunku opłaty OZE podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na ten 

rachunek.> 

Art. 107. 

1. Przedmiotem działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej jest: 

[1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3; 

2) rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3;] 

<1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa 

w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych; 

2) rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, 

oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych;> 
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3) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na 

zasadach określonych w ustawie. 

2. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086) 

 

<Art. 3a. 

1. Przepisy ustawy stosuje się również do inwestycji w zakresie zespołu urządzeń 

służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. 

U. poz. …), z tym że: 

1) inwestorem w odniesieniu do tych inwestycji jest wytwórca; 

2) obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 19 ust. 3–5 i art. 20 ust. 

3, obciąża wytwórcę.> 

Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej zawiera: 

1)   określenie linii rozgraniczających teren objęty wnioskiem, w tym linii 

rozgraniczających teren przeznaczony pod budowę stacji elektroenergetycznej, 

opracowanych geodezyjnie i przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w 

przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, w skali co najmniej 1:5000, 

przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

<1a) współrzędne geocentryczne geodezyjne linii rozgraniczających teren 

przeznaczony pod budowę inwestycji lokalizowanej w polskich obszarach 

morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 i 

…);> 

2)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

3)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

4)   charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą określenie: 
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a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji; 

5)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 

((Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 

6)   pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane; 

7)   mapy z projektem podziału tych nieruchomości, które tylko w części są położone w 

granicach terenu objętego wnioskiem, w tym terenu przeznaczonego pod budowę 

stacji elektroenergetycznej, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

8)   wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi 

wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, na których jest planowana 

budowa stacji elektroenergetycznej, w stosunku do których decyzja o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o 

którym mowa w art. 19 ust. 3; 

9)   wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości, o których 

mowa w pkt 8, jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór 

dokumentów i prawa te zostały w nich ujawnione; 

10)  wskazanie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości oraz księgi 

wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla nieruchomości, w stosunku do których decyzja 

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma 

wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1; 

11)  opinie, o których mowa w ust. 2; 

12)  wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi; 

13)  uzgodnienie zarządców dróg publicznych - w zakresie, w jakim projektowana 

inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, 
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przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje 

ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego. 

2. Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej inwestor załącza opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 oraz z 2019 r. poz. 1815); 

[2)   (1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do 

spraw energii, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw 

środowiska, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i 

wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169);] 

<2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, 

energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 

oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub 

wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a w przypadku 

budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 

w morskich farmach wiatrowych – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego;> 

<2a) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw 

energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, 

środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony 

Narodowej – w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na 

obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w przypadku gdy kable lub 

rurociągi będą przebiegały również na odcinku lądowym, inwestor występuje 

także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a w 

przypadku kabli lub rurociągów wchodzących w skład zespołu urządzeń 

służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 

r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych – również ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2b) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, 

energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra 

Obrony Narodowej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w 

odniesieniu do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w 

wyłącznej strefie ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej;> 

3)   Ministra Obrony Narodowej - w przypadku gdy projektowana inwestycja przebiega 

lub oddziałuje na tereny zamknięte ustanowione przez tego ministra bądź ich strefy 

ochronne; 

4)   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

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

administracji morskiej; 

5)   właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020); 

7)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 730 i 1696); 

8)   właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu władającego 

nieruchomością wchodzącą w skład obszaru kolejowego - w zakresie, w jakim 

projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład obszaru 

kolejowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład obszaru kolejowego lub 

powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania tych nieruchomości; 

9)   właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

10)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w 

otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495); 

11)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 

1815); 

12)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 

13)   właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa 

w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), w zakresie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, lub uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wydaje 

się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii 

albo uzgodnienia w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej albo 

jako pozytywne uzgodnienie wniosku. 

4. Kopię opinii, o której mowa w ust. 2, oraz uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, 

właściwy organ przekazuje wojewodzie. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, 

wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej. 
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Art. 7. 

1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: 

1)   wnioskodawcę; 

2)   właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem; 

zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości, przy czym 

doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest 

skuteczne; 

3)   pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin 

właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o 

zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości 

objętych wnioskiem, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a także 

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy; 

4)   właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

2. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1: 

1)   nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym nieruchomości będące przedmiotem zarządu lub trwałego 

zarządu wykonywanego przez określone jednostki organizacyjne lub inne właściwe 

podmioty, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

2)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym 

decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a 

toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa; 

3)   w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym 

decyzja ta stała się ostateczna, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.). 
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3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do postępowań w sprawie o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub 

decyzji o pozwoleniu na budowę wszczętych na wniosek inwestora <oraz dla inwestycji 

służących celom bezpieczeństwa i obronności państwa>. 

4. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 

wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zbywca 

zgłasza właściwemu wojewodzie imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i 

siedzibę nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego 

zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika 

wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. 

5. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2 pkt 1 jest nieważna. 

6. Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze 

wieczystej wzmianki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a jeżeli nieruchomość nie ma 

założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów 

zawiadomienia o wszczęciu takiego postępowania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565) 

 

Art. 16. 

1. Dostawca mocy może złożyć wniosek o utworzenie jednostki rynku mocy składającej się z: 

1)   jednostki fizycznej wytwórczej o mocy osiągalnej netto nie mniejszej niż 2 MW; 

2)   jednostki fizycznej redukcji zapotrzebowania o mocy osiągalnej redukcji 

zapotrzebowania nie mniejszej niż 2 MW; 

3)   grupy jednostek fizycznych wytwórczych, których łączna moc osiągalna netto wynosi 

nie mniej niż 2 MW, lecz nie więcej niż 50 MW, a maksymalna moc osiągalna netto 

pojedynczej jednostki fizycznej w grupie tych jednostek jest nie większa niż 10 MW; 

4)   grupy jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania, których łączna moc osiągalna 

redukcji zapotrzebowania wynosi nie mniej niż 2 MW, lecz nie więcej niż 50 MW; 
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5)   jednej jednostki fizycznej zagranicznej wytwórczej o mocy osiągalnej netto nie 

mniejszej niż 2 MW; 

6)   jednej jednostki fizycznej zagranicznej redukcji zapotrzebowania o mocy osiągalnej 

redukcji zapotrzebowania nie mniejszej niż 2 MW; 

7)   grupy jednostek fizycznych zagranicznych wytwórczych, których łączna moc 

osiągalna netto wynosi nie mniej niż 2 MW, lecz nie więcej niż 50 MW, a 

maksymalna moc osiągalna netto pojedynczej jednostki fizycznej w grupie tych 

jednostek jest nie większa niż 10 MW; 

8)   grupy jednostek fizycznych zagranicznych redukcji zapotrzebowania, których łączna 

moc osiągalna redukcji zapotrzebowania wynosi nie mniej niż 2 MW, lecz nie więcej 

niż 50 MW; 

9)   jednej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej o mocy osiągalnej redukcji 

zapotrzebowania nie mniejszej niż 2 MW; 

10)  grupy jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych, których łączna moc 

osiągalna redukcji zapotrzebowania wynosi nie mniej niż 2 MW, lecz nie więcej niż 

50 MW; 

11)  grupy składającej się z co najmniej jednej jednostki fizycznej redukcji 

zapotrzebowania i co najmniej jednej jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, 

których łączna moc osiągalna redukcji zapotrzebowania wynosi nie mniej niż 2 MW, 

lecz nie więcej niż 50 MW. 

2. W skład jednostki rynku mocy na dany rok dostaw nie może wchodzić jednostka fizyczna: 

1)   w odniesieniu do której wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

będzie w danym roku dostaw przysługiwało prawo do pokrycia ujemnego salda, o 

którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, inna niż: 

a)  instalacja spalania wielopaliwowego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub 

b)  układ hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii; 

2)   w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

dla danego okresu dostaw, będzie składał wniosek o wydanie świadectw pochodzenia 

w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1, inna niż: 
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a)  instalacja spalania wielopaliwowego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy 

wymienionej w pkt 1 lub 

b)  układ hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy wymienionej w pkt 1; 

3)   w odniesieniu do której wytwórca lub odbiorca energii elektrycznej będzie w danym 

roku świadczył na rzecz operatora usługę określoną w instrukcji, o której mowa w art. 

9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, o charakterze świadczenia 

i wynagradzania zbliżonym do obowiązku mocowego na rynku mocy; 

<3a) w odniesieniu do której wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii będzie w danym roku dostaw przysługiwało prawo do pokrycia ujemnego 

salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

(Dz. U. poz. …);> 

4)   zagraniczna, w odniesieniu do której dostawca mocy będzie w roku dostaw świadczyć 

na rzecz operatora systemu elektroenergetycznego w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej usługę o charakterze zbliżonym do obowiązku mocowego na rynku 

mocy; 

5)   zagraniczna, w odniesieniu do której dostawca mocy będzie w roku dostaw korzystał 

z odpowiedniego systemu wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub 

wysokosprawnej kogeneracji. 

3. Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

wykaz usług, o których mowa w ust. 2 pkt 3, i aktualizuje go niezwłocznie w przypadku 

zmiany instrukcji, o której mowa w art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, dotyczącej tych usług. 

4. W trakcie certyfikacji do aukcji mocy operator tworzy jednostki rynku mocy składające się 

z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego i wpisuje je do rejestru. 

 

 

 

USTAWA z dnia22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284, 471 i 1378)  
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Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym zawiera: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 

wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 

lub większej; 

2)   określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów 

na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, za pomocą 

współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską, i ich 

charakterystyczne parametry techniczne; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie: 

a)  zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby 

również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 

zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

6)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą 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 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), z uwzględnieniem art. 21 - jeżeli 

jest ona wymagana; 

7)   mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 
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8)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 6; 

9)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w 

art. 26 ust. 7; 

10)  wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 8 i 9; 

11)  wskazanie nieruchomości, w tym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 

pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy bądź gruntów objętych 

obszarem kolejowym, jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga 

przejścia przez te grunty, a w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy również, 

jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga budowy lub przebudowy 

zjazdów, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1; 

jeżeli strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga przejścia przez grunty 

stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas 

drogowy bądź grunty objęte obszarem kolejowym, inwestor określa sposób, miejsce i 

warunki umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń; w przypadku gdy 

strategiczna inwestycja w sektorze naftowym wymaga budowy lub przebudowy 

zjazdów, inwestor określa także parametry techniczne zjazdów, a jeżeli wniosek 

dotyczy budowy zjazdów również ich lokalizację; 

12)  wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 30 ust. 2, oraz zgodę tych 

podmiotów na takie ograniczenie na ich rzecz sposobu korzystania z nieruchomości; 

13)  wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, w 

przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w 

art. 30 ust. 1, ma nastąpić na czas określony; 

14)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

15)  uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, albo informację o nieprzedstawieniu przez 

właściwego zarządcę drogi krajowej albo przez właściwego zarządcę infrastruktury 



- 124 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym stanowiska w terminie, 

o którym mowa w ust. 7; 

16)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym 

od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 

w sektorze naftowym inwestor występuje o opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056); 

[2)   (1) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, gospodarki, 

klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw 

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu 

morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza 

terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2214 oraz z 2019 r. poz. 125); 

3)   (2) właściwego dyrektora urzędu morskiego, ministrów właściwych do spraw energii, 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, 

gospodarki wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej; w przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku 

lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta;] 

<2) ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, 

energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
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rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 

oraz właściwego dyrektora urzędu morskiego – w odniesieniu do wznoszenia lub 

wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

3) właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: 

aktywów państwowych, energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, 

wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do układania i 

utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i 

morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; w 

przypadku gdy kable lub rurociągi będą przebiegały również na odcinku 

lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta;> 

4)   właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

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

administracji morskiej; 

5)   organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - 

w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

6)   organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1161) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534); 

7)   właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu 

do wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia 

wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w bezpiecznej 

odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej; 
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8)   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

9)   właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 8; 

10)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245); 

11)  właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w 

zakresie parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek dotyczy 

budowy zjazdów również w zakresie ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), z 

zastrzeżeniem ust. 5; 

12)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

13)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych na 

terenach pozostających w zasięgu ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w 

jego otoczeniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235); 

14)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933); 

15)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340); 

16)  Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, 

o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235); 
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17)  właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w stosunku do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i 

warunków umieszczenia inwestycji na tych gruntach. 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje 

się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w sektorze naftowym. Kopię opinii właściwy organ przekazuje wojewodzie. 

5. W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej, przed złożeniem 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze 

naftowym, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie 

parametrów technicznych zjazdów oraz sposobu, miejsca i warunków umieszczenia w 

pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego, a jeżeli wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dotyczy budowy zjazdów 

również ich lokalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

6. W odniesieniu do gruntów objętych obszarem kolejowym, przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, 

inwestor występuje do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu 

zarządzającego obszarem kolejowym o uzgodnienie sposobu, miejsca i warunków 

umieszczenia inwestycji w obszarze kolejowym. 

7. Właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny 

podmiot zarządzający obszarem kolejowym dokonuje uzgodnienia w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie. Niezajęcie 

stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie uzgodnienia. Kopię uzgodnienia 

właściwy zarządca drogi krajowej lub właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub 

inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym przekazuje wojewodzie. 

8. Opinie, o których mowa w ust. 3, i uzgodnienia, o których mowa w ust. 5 i 6, zastępują 

uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, 

wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji. 
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