BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 556)

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 110 i 1093)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE

z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z
28.10.2014, str. 1) [.] <,> <dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca
2019

r.

zmieniającą

dyrektywę

2009/33/WE

w

sprawie

promowania

ekologicznie

czystych

i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 116),
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (Dz.
Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156
z 19.06.2018, str. 75).>

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
[1) autobus zeroemisyjny - autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517),
wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych
w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do
emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1077), oraz trolejbus w rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;]
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-2<1) autobus zeroemisyjny – autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i
…) oraz trolejbus w rozumieniu art. 2 pkt 83 tej ustawy, wykorzystujące do napędu
energię elektryczną, w tym energię wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich
ogniwach paliwowych, lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do
emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, o którym mowa w ustawie z dnia
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047);>
2) bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym (LNG) - napełnianie zbiorników jednostek
pływających skroplonym gazem ziemnym (LNG) służącym do napędu tych jednostek lub
do napędu urządzeń znajdujących się na tych jednostkach;
[3) infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - punkty ładowania lub
tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą
towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów
zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym;]
<3) infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego – punkty ładowania
wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą oraz stacje
wodoru, przeznaczone do ładowania lub tankowania pojazdów samochodowych
wykorzystywanych

w

transporcie

publicznym,

w

szczególności

autobusów

zeroemisyjnych;>
4) jednostka pływająca - statek w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000
r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) oraz statek morski w rozumieniu
art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175);
5) ładowanie - pobór energii elektrycznej przez:
a) pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny,
b) niebędący pojazdem elektrycznym pojazd silnikowy, motorower, rower lub wózek
rowerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym
- na potrzeby napędu tego pojazdu;
6) ogólnodostępna stacja ładowania - stację ładowania dostępną na zasadach równoprawnego
traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego;
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-37) operator ogólnodostępnej stacji ładowania - podmiot odpowiedzialny za budowę,
zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty
ogólnodostępnej stacji ładowania;
<7a)

operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) – podmiot

odpowiedzialny za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację,
naprawę i modernizację punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
oraz za nadzór nad bunkrowaniem jednostek pływających w tym punkcie;>
8) operator stacji gazu ziemnego - podmiot świadczący usługę tankowania gazu ziemnego w
postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego z biometanu;
<8a)

operator

stacji

wodoru

–

podmiot

odpowiedzialny

za

zarządzanie,

bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, naprawę i modernizację stacji wodoru
oraz mogący świadczyć usługę tankowania wodoru;>
9)

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

-

operatora

systemu

dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), zajmującego się
dystrybucją energii elektrycznej;
10) operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w
rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
zajmującego się dystrybucją paliw gazowych;
[11) paliwa alternatywne - paliwa lub energię elektryczną wykorzystywane do napędu
silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut dla
paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, w
szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i
parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz
ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG);]
<11)

paliwa alternatywne – energię elektryczną lub paliwa wykorzystywane do napędu

silników:
a) pojazdów silnikowych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazdów szynowych,
c) jednostek pływających
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-4– stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w
procesach jej przetwórstwa, w szczególności wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa
syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z
biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz
płynny (LPG);>
12) pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie
energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
13) pojazd hybrydowy - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w
którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła
zasilania;
[14) pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu
sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z
biometanu;
15) pojazd napędzany wodorem - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;]
<14)

pojazd napędzany gazem ziemnym – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący
do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym
pochodzący z biometanu, oraz posiadający:
a) silnik jednopaliwowy albo
b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu
dynamicznego ze średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90 % oraz
który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada
trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie
pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji
gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie
iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny silnikowej o pojemności nie
większej niż 15 litrów;
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-515) pojazd napędzany wodorem – pojazd silnikowy w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy lub jednostkę
pływającą, wykorzystujące do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w
zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych;>
16) punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - urządzenie lub zespół urządzeń
służących do zaopatrywania jednostek pływających w skroplony gaz ziemny (LNG), w
tym pochodzący z biometanu, ze zbiorników magazynowych lub zbiorników
transportowych spełniających wymogi odpowiednio umów i regulaminu wymienionych w
art. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 154 i 875) lub kodeksu IMDG, o którym mowa w art. 7 tej ustawy,
lub z innych jednostek, przyłączy lub urządzeń pływających do tego przystosowanych;
17) punkt ładowania - urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu
elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym
wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu;
18) punkt ładowania o normalnej mocy - punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22
kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w
miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach
mieszkalnych;
19) punkt ładowania o dużej mocy - punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW;
20) punkt tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) - zespół urządzeń służących do
zaopatrywania pojazdów samochodowych w sprężony gaz ziemny (CNG), w tym
pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów;
21) punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - zespół urządzeń służących do
zaopatrywania pojazdów samochodowych w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym
pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów;
<21a) punkt tankowania wodoru – urządzenie służące do zaopatrywania w wodór
pojazdów napędzanych wodorem, w celu napędu silników tych pojazdów;>
22) punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu - zespół urządzeń
służących do zasilania energią elektryczną jednostek pływających w czasie postoju w
porcie, gdy silniki pomocnicze tych jednostek są wyłączone;
23) sieć bazowa TEN-T - bazową transeuropejską sieć transportową, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
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-6transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013,
str. 1, z późn. zm.);
24) skroplony gaz ziemny (LNG) - skroplony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7a
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284);
25) sprężony gaz ziemny (CNG) - sprężony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw;
[26) stacja gazu ziemnego - zespół urządzeń, w tym punkt tankowania sprężonego gazu
ziemnego (CNG) lub punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), przyłączonych
do sieci dystrybucyjnej gazowej lub terminalu przeznaczonego do sprowadzania,
wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z instalacjami
pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji;
27) stacja ładowania:
a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt
ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub
b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem
ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy
– wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze
stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do
sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne,

instalacją

prowadzącą

od

punktu

ładowania

do

przyłącza

elektroenergetycznego;]
<26)

stacja gazu ziemnego – zespół urządzeń, w tym punkt tankowania sprężonego

gazu

ziemnego (CNG) wraz z instalacjami

pomocniczymi

i

zbiornikami

magazynowymi wykorzystywanymi w procesie sprężania lub punkt tankowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami
magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji;
27) stacja ładowania:
a) urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania
o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem
budowlanym, lub
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-7b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem
ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy
– wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania,
wraz ze stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów
ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi oraz, w
przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją
prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego;>
<27a) stacja wodoru – zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz
z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do
tankowania wodoru;>
28) tankowanie gazu ziemnego - napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych
sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym
pochodzącym z biometanu, służącym do napędu tych pojazdów [.] <;>
<29)

zamawiający – zamawiającego publicznego, o którym mowa w art. 4 ustawy z

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i
1598), i zamawiającego sektorowego, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.>

Art. 3.
1. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania:
1) zapewnia, aby:
a) w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden
dostawca usługi ładowania,
b) ogólnodostępna stacja ładowania spełniała wymagania techniczne, o których mowa
w art. 13 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 17;
2) zapewnia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT",
badań ogólnodostępnej stacji ładowania;
3) zapewnia bezpieczną eksploatację ogólnodostępnej stacji ładowania;
4) wyposaża:
a) ogólnodostępną stację ładowania w oprogramowanie pozwalające na:
– podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego,
– przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych <, zwanej
dalej „rejestrem”> o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
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-8b) każdy punkt ładowania zainstalowany w ogólnodostępnej stacji ładowania, którą
zarządza, w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej
i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania
stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
5) zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w
art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na potrzeby
funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenia usług ładowania - jeżeli stacja
ładowania jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
[6) przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dostawcy
usług ładowania i sprzedawcy energii elektrycznej, który zawarł umowę sprzedaży
energii elektrycznej z dostawcą usług ładowania prowadzącym działalność na tej
stacji, dane dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej odrębnie na świadczenie
usług ładowania oraz na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania;]
<6) przekazuje dostawcy usługi ładowania dane niezbędne do dokonania rozliczenia
świadczonej usługi ładowania;>
[7) zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji
ładowania;]
<7) zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania
stacji ładowania oraz na potrzeby świadczenia usług ładowania przez dostawców
usług ładowania, którzy świadczą usługę ładowania na tej stacji;>
8) rozlicza straty energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania stacji ładowania;
9) udostępnia w ogólnodostępnej stacji ładowania informacje dotyczące zasad korzystania
z tej stacji oraz instrukcję jej obsługi;
[10) zapewnia dostawcom usług ładowania, na zasadach równoprawnego traktowania,
dostęp do ogólnodostępnej stacji ładowania;]
<10) zapewnia dostawcom usług ładowania dostęp do ogólnodostępnej stacji
ładowania, na podstawie umowy zawartej na zasadach rynkowych;>
11) uzgadnia z organem zarządzającym ruchem na drogach liczbę możliwych do
wyznaczenia stanowisk postojowych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania w
przypadkach, o których mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
2. Dostawca usługi ładowania:
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-9[1) zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii elektrycznej, o
której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;]
[2) świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości
korzystania z infrastruktury stacji ładowania, na potrzeby ładowania;]
<2) świadczy usługę ładowania, która obejmuje:
a) ładowanie,
b) zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania na
potrzeby ładowania, w tym na potrzeby rejestracji użytkownika pojazdu
elektrycznego lub pojazdu hybrydowego, autoryzacji sesji ładowania,
prowadzenia ewidencji informacji o sesji ładowania, udostępnienia informacji
o sesji ładowania użytkownikowi, naliczania i pobierania płatności,
wystawiania dokumentów sprzedaży oraz obsługi zgłoszeń i reklamacji;>
3) udostępnia, na swojej stronie internetowej, informacje o cenie usługi ładowania i
warunkach jej świadczenia.
<Art. 3a.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być właścicielem,
operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania lub dostawcą usługi ładowania.
2.

Operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

może

pozostać

właścicielem ogólnodostępnej stacji ładowania w przypadku spełnienia łącznie
następujących warunków:
1) w celu sprzedaży ogólnodostępnej stacji ładowania przeprowadził otwarty,
przejrzysty i niedyskryminacyjny przetarg:
a) którego ogólne warunki, na wniosek tego operatora, zostały zatwierdzone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”,
w drodze decyzji,
b) w wyniku którego nie została zawarta umowa sprzedaży tej stacji,
w szczególności z uwagi na brak możliwości zapewnienia świadczenia usług
ładowania niezwłocznie po nabyciu tej stacji i po rynkowych cenach;
2) podejmuje działania w celu zapewnienia, że w ogólnodostępnej stacji ładowania,
której jest właścicielem, operator tej stacji realizuje obowiązek, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 10.
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- 10 3. W ogólnych warunkach przeprowadzenia przetargu, o których mowa w ust. 2 pkt 1
lit. a, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może ustalić cenę
sprzedaży danej ogólnodostępnej stacji ładowania, która uwzględnia wysokość
kapitału zaangażowanego przez niego w budowę tej stacji pomniejszoną o koszty
odzyskane jako koszty uzasadnione w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, uwzględnione w kalkulacji stawek opłat
zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE. W przypadku ustalenia ceny
w sposób określony w zdaniu pierwszym do wniosku o zatwierdzenie ogólnych
warunków

przeprowadzenia

elektroenergetycznego

dołącza

przetargu
dokumenty

operator

systemu

potwierdzające

dystrybucyjnego
prawidłowość

jej

ustalenia.
4. Operator systemu dystrybucyjnego energetycznego informuje Prezesa URE
o przebiegu i wynikach przetargu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz o innym
przypadku zbycia ogólnodostępnej stacji ładowania.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do stacji ładowania wykorzystywanych przez
operatora systemu dystrybucyjnego wyłącznie do użytku własnego.
6. Prezes URE opracowuje wytyczne dotyczące przeprowadzenia przetargu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, zapewniające przeprowadzenie tego przetargu, w sposób
przejrzysty i niedyskryminacyjny. Wytyczne Prezes URE publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Art. 3b.
1. Prezes URE, przynajmniej raz na 5 lat, przeprowadza konsultacje rynkowe celem
ustalenia, czy istnieją podmioty zainteresowane nabyciem ogólnodostępnej stacji
ładowania, której właścicielem, zgodnie z art. 3a ust. 2, jest operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
2. Konsultacje rynkowe, o których mowa w ust. 1, Prezes URE przeprowadza również
na wniosek właściciela danej ogólnodostępnej stacji ładowania, z tym że
w odniesieniu do danej stacji wniosek można składać nie częściej niż raz na 3 lata i
nie

wcześniej

niż

rok

po

zakończeniu

ostatnich

konsultacji

rynkowych.

Przeprowadzenie konsultacji rynkowych na podstawie wniosku nie zwalnia Prezesa
URE z przeprowadzenia konsultacji rynkowych zgodnie z ust. 1.
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- 11 3. Prezes URE wyznacza termin na zgłoszenie podmiotów zainteresowanych, o których
mowa w ust. 1, nie krótszy niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia konsultacji
rynkowych, o których mowa w ust. 1. Informacje o ogłoszeniu konsultacji
rynkowych oraz wynikach tych konsultacji Prezes URE publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Jeżeli w konsultacjach rynkowych, o których mowa w ust. 1, w terminie
wyznaczonym zgodnie z ust. 3, zgłosił się co najmniej jeden podmiot zainteresowany
nabyciem ogólnodostępnej stacji ładowania, Prezes URE wydaje decyzję, w której
zobowiązuje

operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

do

przeprowadzenia, w terminie 12 miesięcy od dnia wydania decyzji, przetargu na
sprzedaż tej stacji. Przepisy art. 3a stosuje się.

Art. 3c.
Ogólnodostępnej stacji ładowania należącej do operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego nie może nabyć inny operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego.>
[Art. 9.
1. Dostawca usługi ładowania wskazuje operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania
sprzedawcę energii elektrycznej, z którym zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej,
najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ładowania, oraz informuje operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania o każdorazowej zmianie tego sprzedawcy.
2. Operator

ogólnodostępnej

stacji

ładowania

przekazuje

operatorowi

systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację o zmianie przez dostawcę usług
ładowania sprzedawcy energii elektrycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej
informacji.
3. Przepis art. 4j ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne stosuje się
odpowiednio.]
Art. 12.
1. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w
gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne
stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową
pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7
kW.
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- 12 2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania
minimalnej mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1, kierując się koniecznością
zapewnienia w budynkach, o których mowa w ust. 1, mocy przyłączeniowej pozwalającej
instalować punkty ładowania oraz koniecznością stopniowego zwiększania liczby
punktów ładowania i biorąc pod uwagę potrzebę zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania
na energię elektryczną wynikającego z używania tych budynków.

<Art. 12a.
1. Budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk
postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej
jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne
umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć
stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku lub
2) przylegają do budynku.
2. Budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych,
projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie kanałów na przewody i kable
elektryczne

na

wszystkich

stanowiskach

postojowych,

umożliwiających

zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym, jeżeli te
stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku lub
2) przylegają do budynku.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie w przypadku
budynków poddawanych przebudowie albo remontowi, w ramach których koszt
wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami
technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając
wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking, oraz gdy koszty
instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7%
całkowitego kosztu przebudowy albo remontu, jeżeli stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking
lub infrastrukturę elektryczną budynku, lub
2) przylegają do budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub
infrastrukturę elektryczną parkingu.
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- 13 4. Przez przyleganie do budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt
2, rozumie się powiązanie z tym budynkiem, pod względem własności lub używania
na podstawie innego tytułu prawnego, parkingu, który:
1) bezpośrednio przylega do tego budynku lub
2) nie przylega bezpośrednio do tego budynku.
5. W przypadku budynków, o których mowa w ust. 3, będących zabytkiem
nieruchomym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), wpisanych do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, instalacja punktu ładowania
oraz kanałów na przewody i kable elektryczne wymaga uzyskania zgody
wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku,
udzielonej w drodze decyzji.
6. W przypadku budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorców, o
których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z
2021 r. poz. 162), przepisów ust. 1 i 3 w zakresie budynków niemieszkalnych, nie
stosuje się.
Art. 12b.
1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali
mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po
uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd
nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny
do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku, zwanej
dalej „wnioskodawcą”.
2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację
punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z instalacją punktu ładowania, w tym kosztów zakupu i montażu tego
punktu;
2) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu;
3) zgodę właściciela lokalu na instalację punktu ładowania – w przypadku gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu;
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- 14 4) zgodę, o której mowa w ust. 11 – w przypadku nieruchomości będącej zabytkiem
nieruchomym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, wpisanej do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków.
4. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot, o
którym mowa w ust. 1, zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji
punktów ładowania, zwanej dalej „ekspertyzą”, i niezwłocznie po jej otrzymaniu
udostępnia ją wnioskodawcy.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania ekspertyzy albo, w przypadku gdy sporządzenie
ekspertyzy nie jest wymagane, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Sporządzenie ekspertyzy nie jest wymagane w przypadku budynków, w których
została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania
punktów ładowania. W takim przypadku przy instalacji punktu ładowania
uwzględnia

się

przyjęte

rozwiązania

dotyczące

instalacji

elektrycznej,

w

szczególności jej parametry techniczne oraz zastosowane środki zabezpieczeń.
7. W przypadku braku obowiązku sporządzenia ekspertyzy oraz gdy wszelkie koszty
związane z instalacją punktu ładowania, w tym koszt jego zakupu i montażu, zostaną
pokryte przez wnioskodawcę, może on przystąpić do instalacji i eksploatacji tego
punktu po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.
8. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, odmawia udzielenia zgody na zainstalowanie i
eksploatację punktu ładowania w przypadku gdy:
1) z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 1, nie jest możliwa lub
2) wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku
i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku, lub
3) wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu
ładowania – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;
4) wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z
instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania
objętego wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
9. W przypadku gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania objętego
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jest możliwa jedynie po zmianie umowy o
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 15 przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej lub wykonaniu nowej lub
przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, zgody na instalację i eksploatację
punktu ładowania można udzielić wyłącznie, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się
pokryć wszelkie koszty tych czynności.
10. Jeżeli na stanowisku postojowym, do którego prawo do wyłącznego użytku posiada
wnioskodawca,

został

zainstalowany

punkt

ładowania,

operator

systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy,
w celu opomiarowania energii elektrycznej pobieranej przez ten punkt ładowania,
po uprzednim podpisaniu umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
11. W przypadku budynku będącego zabytkiem nieruchomym w rozumieniu art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, instalacja punktu
ładowania wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków
właściwego dla lokalizacji tego zabytku, udzielonej w drodze decyzji.
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowej
w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), oraz do
spółdzielni mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których
nie występują lokale stanowiące własność podmiotów innych niż spółdzielnia
mieszkaniowa.
Art. 12c.
1. Przedmiotem ekspertyzy jest ocena instalacji elektrycznej w obrębie budynku
objętego wnioskiem, o którym mowa w art. 12b ust. 1, oraz ocena stanowisk
postojowych znajdujących się wewnątrz tego budynku lub do niego przylegających
pod względem dopuszczalności przyłączenia do tej instalacji punktu ładowania
objętego tym wnioskiem oraz zasad bezpieczeństwa związanych z jego używaniem.
2. W przypadku gdy wnioski, o których mowa w art. 12b ust. 1, złożyło kilku
wnioskodawców, można sporządzić jedną ekspertyzę dotyczącą wszystkich lub
wybranych punktów ładowania objętych tymi wnioskami.
3. Ekspertyzę sporządza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń.
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- 16 4. W przypadku gdy jest to niezbędne do sporządzenia ekspertyzy, osobie, która ją
sporządza, udostępnia się wyniki okresowego badania instalacji elektrycznej, o
którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), oraz dokumentację projektową obiektu
budowlanego.
5. Ekspertyza określa w szczególności:
1) moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby
funkcjonowania punktu ładowania;
2) punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie punktu ładowania jest
dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc punktu
ładowania, który może być przyłączony do instalacji elektrycznej;
3) rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte
przy instalacji punktu ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów
zastosowanych do instalacji tego punktu;
4) warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji punktu ładowania;
5) wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
w związku z zainstalowaniem punktu ładowania.
6. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponosi wnioskodawca.>

Art. 16.
1. Stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i
modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego;
[2) każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji lub infrastruktury, w
tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub zmiany miejsca
zainstalowania punktu ładowania w tej stacji lub infrastrukturze.]
<2) każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji lub
infrastruktury, w tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub
zmiany miejsca zainstalowania punktu ładowania w tej stacji lub infrastrukturze,
z wyłączeniem prac polegających wyłącznie na wymianie części lub podzespołów
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charakterystykach lub spełniające wymagania producenta.>
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odpowiednio na wniosek operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania lub podmiotu eksploatującego stację ładowania inną niż
ogólnodostępna stacja ładowania lub infrastrukturę ładowania drogowego transportu
publicznego.
4. Prezes UDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji odpowiednio punktu ładowania
zainstalowanego na stacji ładowania lub stacji ładowania, lub punktu ładowania
stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, w
przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1,
niespełnienia odpowiednio przez punkt ładowania zainstalowany na stacji ładowania lub
stację ładowania, lub punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego wymagań technicznych określonych w art. 13 lub w
przepisach wydanych na podstawie art. 17. <W celu ponownego rozpoczęcia
eksploatacji punktu ładowania zainstalowanego na stacji ładowania lub stacji
ładowania, lub punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury ładowania
drogowego transportu publicznego przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się.>
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią
przychód UDT.
Art. 18.
1. Punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, w zakresie ich
bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlegają badaniom technicznym
przeprowadzanym przez Transportowy Dozór Techniczny, zwany dalej "TDT".
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji
punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, każdorazowo w
przypadku naprawy lub modernizacji takiego punktu oraz każdorazowo w przypadku
powzięcia informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu lub wypadku
związanym z jego eksploatacją przekazanych zgodnie z ust. 3a.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek podmiotu eksploatującego
punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu.
3a. Podmiot eksploatujący punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w
funkcjonowaniu tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.
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decyzję o wstrzymaniu eksploatacji punktów zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których
mowa w ust. 1, niespełnienia przez punkt zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu wymagań technicznych określonych w art. 13 lub w przepisach
wydanych na podstawie art. 19. <W celu ponownego rozpoczęcia eksploatacji punktów
zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu przepis ust. 2 stosuje
się.>
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią
przychód TDT.
Art. 19.
[Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, określi, w
drodze rozporządzenia:]
<Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:>
1) szczegółowe wymagania techniczne, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek
pływających energią elektryczną z lądu, w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy
i modernizacji tych punktów,
2) rodzaje badań punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu
przeprowadzanych przez TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,
[3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 18 ust. 5]
<3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 18 ust. 5 i art. 18a ust. 3>
- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zasilania jednostek pływających,
jednolitości rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa działania sieci, dostępu dla osób
niepełnosprawnych oraz biorąc pod uwagę zakres badania przeprowadzanego przez TDT
oraz rodzaj przedmiotu badania.
Art. 21.
1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego:
[1) buduje stację gazu ziemnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 20, w tym
punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG);]
<1) buduje stację gazu ziemnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 20, w
tym punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub punkty
tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG);>
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2. Ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego gazowego koszty budowy, napraw i
modernizacji stacji gazu ziemnego, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów, o
których mowa w art. 23 pkt 4, są zaliczane do jego kosztów uzasadnionych w rozumieniu
art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

[Art. 26.
1. Przed przystąpieniem do budowy stacji gazu ziemnego operator systemu dystrybucyjnego
gazowego może wystąpić z wnioskiem do UDT o opinię w zakresie zgodności
dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi
w art. 25 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1.
2. Prezes UDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.
3. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód UDT.

Art. 27.
1. Stacje gazu ziemnego, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji,
podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji stacji
gazu ziemnego oraz każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora stacji gazu
ziemnego.
4. Prezes UDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji gazu ziemnego w przypadku
stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, niespełnienia przez
stację gazu ziemnego wymagań określonych w art. 25 lub w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1.
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią
przychód UDT.]
<Art. 26.
1. Przed przystąpieniem do budowy stacji gazu ziemnego operator systemu
dystrybucyjnego gazowego może wystąpić z wnioskiem do UDT, a w przypadku
stacji gazu ziemnego zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach
kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej do
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wymaganiami technicznymi określonymi w art. 25 oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1.
2. Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód
odpowiednio UDT albo TDT.
Art. 27.
1. Stacje gazu ziemnego, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i
modernizacji, podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT albo,
w przypadku gdy są zainstalowane na obszarach kolejowych, bocznicach
kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, przez
TDT.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji
stacji gazu ziemnego oraz każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji
takiej stacji, z wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji
opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora stacji gazu
ziemnego.
4. Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji
gazu ziemnego w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których
mowa w ust. 1, że stacja gazu ziemnego nie spełnia wymagań określonych w art. 25
lub w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1. W celu ponownego
rozpoczęcia eksploatacji stacji gazu ziemnego przepis ust. 2 stosuje się.
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które
stanowią przychód odpowiednio UDT albo TDT.

Art. 28.
1. Punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w zakresie jego bezpiecznej
eksploatacji, naprawy i modernizacji, podlega badaniom technicznym przeprowadzanym
przez TDT.
[2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przed oddaniem do eksploatacji
punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), każdorazowo w przypadku
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każdorazowo

w

przypadku

powzięcia

informacji

o

nieprawidłowościach

w

funkcjonowaniu punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją przekazanych zgodnie
z ust. 3a.]
<2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) przed oddaniem tego punktu do eksploatacji;
2) każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji tego punktu, z
wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji opracowanej przez
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
3) okresowo – co najmniej raz w roku;
4) każdorazowo, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją,
przekazanych zgodnie z ust. 3a.>
[3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek podmiotu eksploatującego
punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).
3a. Podmiot eksploatujący punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w funkcjonowaniu
tego punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.]
<3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora punktu
bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).
3a. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić TDT o każdej nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego
punktu lub wypadku związanym z jego eksploatacją.>
4. Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji punktu bunkrowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG) w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników
badań, o których mowa w ust. 1, niespełnienia przez ten punkt wymagań technicznych
określonych w art. 25 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 2.
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które stanowią
przychód TDT.
<Art. 28b.
1. Podmiot zarządzający portem lub przystanią, właściwy ze względu na lokalizację
punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w przypadku jego braku
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- 22 – operator nabrzeża, na terenie którego zlokalizowany jest taki punkt bunkrowania,
sporządza ocenę ryzyka.
2. Ocenę ryzyka, o której mowa w ust. 1, sporządza się dla danej lokalizacji punktu
bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) przed dokonaniem bunkrowania
skroplonym gazem ziemnym (LNG) jednostki pływającej po raz pierwszy w tej
lokalizacji.
3. Oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1, nie sporządza się dla punktów bunkrowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG) znajdujących się na terenie zakładów
zwiększonego oraz dużego ryzyka.
4. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) udziela
podmiotowi odpowiedzialnemu za sporządzenie oceny ryzyka, o której mowa w ust.
1, informacji niezbędnych do jej sporządzenia.
5. Ocenę ryzyka, o której mowa w ust. 1, uzgadnia się z dyrektorem urzędu morskiego
albo dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej właściwym dla lokalizacji punktu
bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), po uprzednim zasięgnięciu opinii
właściwego miejscowo komendanta powiatowego albo miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej.
6. Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie oceny ryzyka, o której mowa w ust. 1,
udostępnia tę ocenę ryzyka operatorowi punktu bunkrowania skroplonego gazu
ziemnego (LNG), w celu uwzględnienia jej wyników przy opracowaniu planu
bunkrowania.
Art. 28c.
1. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) sporządza plan
bunkrowania.
2. Plan bunkrowania, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia się z właściwym terytorialnie
dyrektorem urzędu morskiego albo dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej, po
uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego albo
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 28d.
1. Osoby zaangażowane w bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym (LNG) posiadają
niezbędne

w

tym

zakresie

kompetencje

potwierdzone

udokumentowanym

uczestnictwem w szkoleniach w zakresie zasad bezpieczeństwa bunkrowania
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czynności wykonywanych przez te osoby.
2. Operator punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG):
1) zapewnia, że osoby zaangażowane w bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym
(LNG) spełniają wymagania określone w ust. 1;
2) wyznacza spośród osób, o których mowa w pkt 1, osobę odpowiedzialną za
koordynację bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym za
współpracę z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo bunkrowania
skroplonym gazem ziemnym (LNG) ze strony bunkrowanej jednostki pływającej.
3. Osoba odpowiedzialna, wyznaczona zgodnie z ust. 2 pkt 2, odpowiada za koordynację
działań

awaryjnych,

do

czasu

ewentualnego

przejęcia

koordynacji

przez

wyspecjalizowane służby.>
Art. 29.
1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i
modernizacji stacji gazu ziemnego,
2) rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez UDT <albo
TDT> oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,
3) wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 5
- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i korzystania z
tych stacji, jednolitości rozwiązań technicznych oraz biorąc pod uwagę zakres badania
przeprowadzanego przez UDT <albo TDT> oraz rodzaj przedmiotu tego badania.
2. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w
drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i
modernizacji punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG),
2) rodzaje badań technicznych punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
przeprowadzanych przez TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,
<2a)

zakres szkoleń, o których mowa w art. 28d ust. 1,>

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 5 <i w art.28a ust.3>
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tych punktów, jednolitości rozwiązań technicznych oraz biorąc pod uwagę zakres
badania przeprowadzanego przez TDT oraz rodzaj przedmiotu tego badania.

<Art. 29a.
1. Eksploatację stacji wodoru prowadzi się zgodnie z jej przeznaczeniem oraz gdy jej
stan techniczny zapewnia bezpieczne korzystanie z tej stacji.
2. Stacje wodoru posiadają dokumenty określające ich właściwości konstrukcyjne,
techniczne i eksploatacyjne.
3. Stacje wodoru są budowane, eksploatowane, naprawiane i modernizowane w sposób
zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 29d, zapewniającymi:
1) bezpieczeństwo użytkowników;
2) bezpieczeństwo pożarowe;
3) dostęp dla osób niepełnosprawnych;
4) właściwy stan techniczny wykorzystywanej infrastruktury.

Art. 29b.
1. Przed przystąpieniem do budowy stacji wodoru można wystąpić z wnioskiem do
Prezesa UDT, a w przypadku stacji wodoru zainstalowanych na obszarach
kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz
żeglugi śródlądowej – do Dyrektora TDT, o opinię w zakresie zgodności
dokumentacji

technicznej

projektowanej

stacji

wodoru

z

wymaganiami

technicznymi określonymi w art. 29a oraz w przepisach wydanych na podstawie art.
29d.
2. Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30
dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód
odpowiednio UDT albo TDT.
Art. 29c.
1. Stacje wodoru, w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji,
podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT albo, w przypadku
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portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, przez TDT.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1) przed oddaniem do eksploatacji stacji wodoru;
2) każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji takiej stacji, z
wyłączeniem naprawy wynikającej z instrukcji eksploatacji opracowanej przez
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na wniosek operatora stacji
wodoru.
4. Prezes UDT albo Dyrektor TDT wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji stacji
wodoru w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników badań, o których mowa w
ust. 1, niespełnienia przez stację wodoru wymagań określonych w art. 29a lub w
przepisach wydanych na podstawie art. 29d. W celu ponownego rozpoczęcia
eksploatacji stacji wodoru przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się.
5. Za przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty, które
stanowią przychód odpowiednio UDT albo TDT.
6. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5, za przeprowadzenie badań, o
których mowa w ust. 1, wynosi 2 000 zł.

Art. 29d.
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy
i modernizacji stacji wodoru,
2) rodzaje badań technicznych stacji wodoru przeprowadzanych przez UDT i TDT
oraz sposób i terminy ich przeprowadzania,
3) dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań,
4) wysokość opłat, o których mowa w art. 29b ust. 3 i art. 29c ust. 5
– kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i
korzystania z tych stacji, standaryzacji rozwiązań technicznych oraz biorąc pod
uwagę zakres badania przeprowadzanego odpowiednio przez UDT albo TDT
oraz rodzaj przedmiotu tego badania.
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Operator stacji wodoru

zapewnia

przeprowadzenie

badań

technicznych

stacji

wodoru, o których mowa w art. 29c.
Art. 29f.
1. Prezes UDT przeprowadza kontrolę stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, stacji gazu
ziemnego lub stacji wodoru, z wyłączeniem stacji gazu ziemnego i stacji wodoru,
zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych oraz na terenie
portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, w przypadku powzięcia
informacji o:
1) nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu, w szczególności o podejrzeniu
zagrożenia dla bezpieczeństwa ich użytkowników, lub o wypadku związanym z
ich eksploatacją;
2) eksploatacji stacji ładowania, punktu ładowania wodoru stanowiącego element
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, stacji gazu
ziemnego lub stacji wodoru bez przeprowadzenia badań, o których mowa
odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1 lub art. 29c ust. 1, lub pomimo
wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o której mowa odpowiednio w art.
16 ust. 4, art. 27 ust. 4 lub art. 29c ust. 4.
2. Prezes UDT przeprowadza kontrolę stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji
wodoru w przypadku powzięcia informacji o niespełnieniu obowiązku, o którym
mowa w art. 42 ust. 5.
3. Dyrektor TDT przeprowadza kontrolę stacji gazu ziemnego i stacji wodoru,
zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie
portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, punktu zasilania jednostek
pływających energią elektryczną z lądu lub punktu bunkrowania skroplonego gazu
ziemnego (LNG) w przypadku powzięcia informacji o:
1) nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu, w szczególności o podejrzeniu
zagrożenia dla bezpieczeństwa ich użytkowników, lub o wypadku związanym z
ich eksploatacją;
2) ich eksploatacji bez przeprowadzenia badań, o których mowa odpowiednio w art.
18 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 lub art. 29c ust. 1, lub pomimo wydania
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art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4 lub art. 29c ust. 4.
4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 i 3, odpowiednio Prezes UDT albo
Dyrektor TDT kontroluje spełnianie przez stację ładowania, punkt ładowania
stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
stację gazu ziemnego, stację wodoru, punkt zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu lub punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych odpowiednio na
podstawie art. 17, art. 19, art. 29 lub art. 29d lub wybranych wymagań, w zależności
od zakresu informacji, o której mowa w ust. 1 lub 2.
5. Ustalenia stanu faktycznego dokonuje się w szczególności na podstawie wyników
badań technicznych, oględzin, zgromadzonej dokumentacji, w tym fotograficznej,
pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.
6. Ustalenia z kontroli, o której mowa w ust. 1 i 3, dokumentuje się w protokole z
kontroli.
7. Prezes UDT w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, wydaje decyzję
o wstrzymaniu eksploatacji:
1) stacji ładowania lub punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury
ładowania drogowego transportu publicznego – w przypadku stwierdzenia, że nie
spełniają one wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 17;
2) stacji gazu ziemnego – w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia wymagań
technicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1;
3) stacji wodoru – w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia wymagań określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 29d.
8. Dyrektor TDT w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, wydaje decyzję
o wstrzymaniu eksploatacji:
1) stacji gazu ziemnego zainstalowanej na obszarze kolejowym, bocznicy kolejowej,
na terenie portu i przystani morskiej oraz żeglugi śródlądowej – w przypadku
stwierdzenia, że nie spełnia wymagań technicznych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 29 ust. 1;
2) stacji wodoru zainstalowanej na obszarze kolejowym, bocznicy kolejowej, na
terenie portu i przystani morskiej oraz żeglugi śródlądowej – w przypadku
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wydanych na podstawie art. 29d;
3) punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu – w
przypadku stwierdzenia, że nie spełnia wymagań technicznych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 19;
4) punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) – w przypadku
stwierdzenia, że nie spełnia wymagań technicznych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 29 ust. 2.
9. W celu ponownego rozpoczęcia eksploatacji stacji ładowania, punktu ładowania
stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
stacji gazu ziemnego, stacji wodoru, punktu zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu lub punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) po
wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 7 albo w ust. 8, przepisy art. 16 ust. 2 pkt 1,
art. 18 ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 2 pkt 1 lub art. 29c ust. 2 pkt 1 stosuje się.
10. Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu
eksploatacji lub wymierzenia kary pieniężnej może stanowić protokół z kontroli
stwierdzający wystąpienie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1–3, lub
niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 5.

Art. 29g.
Do kontroli stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury
ładowania drogowego transportu publicznego, stacji gazu ziemnego, stacji wodoru,
punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, punktu
bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) nie stosuje się przepisów rozdziału 5
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.>

[Art. 30.
Podstawą ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 5, art. 18
ust. 5, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 5 i art. 28 ust. 5, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie
z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
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badania technicznego lub sporządzenie opinii.

Art. 31.
1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o których mowa w
art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 4 i art. 28 ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
695 i 1298).
2. W przypadku odwołania od decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 4, art. 27
ust. 4 i art. 28 ust. 4, organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw
energii.]
<Art. 30.
Podstawą ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 5, art.
18 ust. 5, art. 18a ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 28a ust. 3, art. 29b
ust. 3 i art. 29c ust. 5, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w roku poprzednim ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust.
7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 746), obowiązujące w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania
technicznego lub sporządzenie opinii.
Art. 31.
1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o których
mowa w art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4, art. 29c ust. 4 i art.
29f ust. 7 i 8, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
2. W przypadku odwołania od decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 4,
art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4, art. 29c ust. 4 i art. 29f ust. 7 i 8, organem wyższego
stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego jest minister właściwy do spraw energii.>
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1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje plan lokalizacji
ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż pozostających w
jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T, na okres nie krótszy niż 5 lat.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, określa liczbę i miejsce położenia ogólnodostępnych stacji
ładowania oraz stacji gazu ziemnego, z uwzględnieniem punktów tankowania sprężonego
gazu ziemnego (CNG) oraz punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG),
niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania na paliwa alternatywne w pojazdach
poruszających się po drogach sieci bazowej TEN-T.
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad konsultuje projekt planu, o którym mowa
w ust. 1, z właściwymi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i
gazowych oraz z podmiotami zarządzającymi miejscami obsługi podróżnych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane [(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)].
4. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmioty
zarządzające miejscami obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przekazują
stanowisko do projektu planu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania tego projektu. Stanowisko zawiera ocenę technicznych i ekonomicznych
warunków przyłączenia punktów ładowania oraz stacji gazu ziemnego w lokalizacjach
wskazanych w planie, o którym mowa w ust. 1.
5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad publikuje plan, o którym mowa w ust. 1,
wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych i gazowych, na stronie internetowej obsługującego go urzędu.
6. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w planie, o którym mowa w ust. 1, może
ująć lokalizację punktów tankowania wodoru, czyli zespołów urządzeń służących do
zaopatrywania w wodór pojazdów napędzanych wodorem w celu napędu silników tych
pojazdów, jeśli lokalizacja takich punktów będzie uzasadniona potrzebami rozwoju rynku
paliw alternatywnych. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 33.
1. Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej TEN-T przygotowuje plan
lokalizacji punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub możliwości
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elektryczną z lądu, uwzględniając ocenę, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 8.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, określa liczbę i miejsce położenia punktów bunkrowania
skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz punktów zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu.
[3. Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej TEN-T konsultuje projekt
planu, o którym mowa w ust. 1, z właściwymi operatorami systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych i gazowych.
4. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych przekazują
stanowisko do projektu planu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania tego projektu. Stanowisko zawiera ocenę technicznych i ekonomicznych
warunków przyłączenia punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz
punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu.]
[5. Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej TEN-T publikuje plan, o którym
mowa w ust. 1, wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych, na swojej stronie internetowej.]
<5. Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej TEN-T publikuje plan,
o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej.>

Art. 34.
[1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział pojazdów
elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je urzędzie lub instytucji
gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie
transportu osób wynosił co najmniej 50% liczby użytkowanych pojazdów.]
<1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział
pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej, lub
innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie transportu osób wynosił co
najmniej 50% liczby użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu tej
ustawy.>
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
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- 32 1) ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie pojazdów wykorzystywanych
w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854);
2) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Komendanta Głównego Policji, Głównego
Inspektora Transportu Drogowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby
Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta
Głównego Straży Granicznej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie pojazdów używanych do celów
specjalnych w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym;
4) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie pojazdów innych niż
wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
5) Służby Ochrony Państwa [.] <;>
<6) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie pojazdów innych niż
wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
7) innych podmiotów, w zakresie pojazdów używanych do realizacji ich ustawowych
zadań związanych z ochroną ludności, bezpieczeństwem pożarowym oraz
utrzymaniem porządku publicznego.>

Art. 35.
[1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we
flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 30%
liczby użytkowanych pojazdów.]
<1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych
we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w obsługującym ją
urzędzie wynosił co najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów samochodowych
w rozumieniu tej ustawy.>
2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000:
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samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) albo art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1668), z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co
najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
lub
[2) zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem
publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne
lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.]
<2) zleca wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, z wyłączeniem
publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych do wykonywania tego zadania
stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym, lub>
<3) powierza, w drodze odrębnej uchwały organu stanowiącego, wykonywanie
zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego
transportu zbiorowego, spółce prawa handlowego, w stosunku do której
jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do zapłaty rekompensaty z
budżetu tej jednostki z tytułu wykonywania tego zadania, jeżeli co najmniej 30%
floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przez tę spółkę przy
wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane
gazem ziemnym.>
[3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do zlecania wykonania zadania publicznego, którego
wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.]
<3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do zlecania i powierzania wykonania zadania
publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.>
<4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się również do wykonywania, zlecania lub powierzania
zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego
na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu
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usuwaniu śniegu.>
Art. 36.
[1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) podmiotowi, którego udział
autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki
samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.]
<1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) podmiotom, które łącznie
zapewnią

udział

autobusów

zeroemisyjnych

lub

autobusów

napędzanych

biometanem we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu
terytorialnego wynoszący co najmniej 30%.>
2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba
mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie

zbiorowym

podmiotowi,

którego

udział

jednostek

pływających

wykorzystujących do napędu wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji
gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, we flocie użytkowanej na
obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.

<Art. 36a.
Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34–36, art. 68 i art. 68a, oblicza się stosując
zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość
tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.>
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1. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, sporządza, co 36 miesięcy,
analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w
których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje
emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
<1a. Analizy, o której mowa w ust. 1, nie sporządza jednostka samorządu
terytorialnego, która osiągnęła udział autobusów zeroemisyjnych we flocie
użytkowanych pojazdów, przewidziany w art. 36 lub art. 68 ust. 4 na poziomie
wyższym niż określony w tych przepisach dla kolejnego okresu, w którym powinna
być przeprowadzona kolejna analiza.>
2. Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) analizę finansowo-ekonomiczną;
2) oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;
3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją
szkodliwych substancji.
3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36, zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu analizy, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i
1378).
[4. Analiza, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu jest przekazywana
ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i
ministrowi właściwemu do spraw klimatu.]
<4. Analiza, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu jest przekazywana
ministrowi właściwemu do spraw energii i ministrowi właściwemu do spraw
klimatu.>
5. Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wskazują na brak korzyści z
wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego, o
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autobusów zeroemisyjnych.
<6. W analizie, o której mowa w ust. 1, można uwzględnić korzyści z nowopowstających
linii tramwajowych, linii metra lub zelektryfikowanej kolei miejskiej, których
utworzenie spowoduje wycofanie z tej samej trasy autobusów napędzanych silnikiem
spalinowym.>
Art. 38.
Podmioty, o których mowa w art. 34-36, do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują
ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu
informację o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów <samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym>,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji.

[Art. 39.
1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku
z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców dla
terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, stanowiącej zgrupowanie intensywnej
zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, można ustanowić na obszarze obejmującym
drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu, do której ogranicza się
wjazd pojazdów innych niż:
1) elektryczne;
2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym.
2. Posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym może skorzystać z wyłączenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zapewni oznakowanie tego pojazdu na jego przedniej szybie
zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Oznakowanie to wydaje posiadaczowi
pojazdu wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu.
3. Od ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, są zwolnione:
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a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Wywiadu,

Agencji

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego,

Służby

Wywiadu

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej,
jednostek

ochrony

przeciwpożarowej,

Morskiej

Służby

Poszukiwania

i

Ratownictwa oraz służb ratowniczych,
b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c) zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,
d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
da) urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym
wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
e) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub
użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu;
2) specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły
ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
3) autobusy zeroemisyjne;
4) autobusy szkolne.
4. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może ustanowić
wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne niż określone w ust. 3.
4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić
poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały,
pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3-4 pod warunkiem uiszczenia opłaty.
4b. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi dochód gminy, który może być
wykorzystany wyłącznie na potrzeby:
1) oznakowania strefy czystego transportu;
2) zakupu autobusów zeroemisyjnych;
3) pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1.
4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu:
1) nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i może być pobierana jedynie za poruszanie
się po tej strefie pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3-4 w godzinach od 900 do
1700;
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4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo prezydent
miasta.
5. Granice obszaru strefy czystego transportu oznacza się znakami drogowymi.

Art. 40.
1. Strefę czystego transportu ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) granice obszaru strefy czystego transportu;
2) sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu;
3) dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu
strefy czystego transportu.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt prawa miejscowego.]

<Art. 39.
1. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu
na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego
transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się
wjazdu pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym innych niż:
1) elektryczne;
2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym;
4) wyłączone na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z ust. 4.
2. Od zakazu, o którym mowa w ust. 1, zwolnione są:
1) pojazdy:
a) Policji,

Inspekcji

Transportu

Drogowego,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej
Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,
b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
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d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych,
jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak
stanowi,
e) urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym
wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
f) posiadające

odpowiednie

oznaczenie,

którymi

poruszają

się

osoby

niepełnosprawne,
g) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane
wyłącznie do przewozu osób;
2) specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły
ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
3) autobusy zeroemisyjne;
4) autobusy szkolne.
3. Strefę czystego transportu ustanawia się na czas nieoznaczony lub oznaczony nie
krótszy niż 5 lat.
4. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może ustanowić
dodatkowe wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe od zakazu wjazdu do tej strefy,
inne niż określone w ust. 2.
5. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić
wjazd do strefy, w godzinach 9–17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia
ustanowienia strefy, pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 2 oraz korzystających z
wyłączeń na podstawie ust. 4, pod warunkiem uiszczenia opłaty.
6. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu, o której mowa w ust. 5, stanowi
dochód gminy, który może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby:
1) oznakowania strefy czystego transportu;
2) zakupu autobusów zeroemisyjnych;
3) zakupu tramwajów;
4) zakupu innych środków transportu zbiorowego;
5) pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1;
6) finansowania programów wsparcia zakupu rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 47
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonych w
uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany
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większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do
zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
7. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu, o której mowa w ust. 5, nie może być
wyższa niż:
1) 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej;
2) 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc.
8. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo prezydent
miasta.
9. Pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1 oraz korzystające z wyłączeń na
podstawie ust. 4, uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu oznacza się
nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.
10. Oznaczenie nalepką, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagane, jeżeli pojazd
elektryczny lub napędzany wodorem jest oznaczony tablicami, o których mowa w
art. 71 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub oznaczony nalepką
umieszczoną na przedniej szybie pojazdu, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
11. Nalepkę, o której mowa w ust. 9, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za
opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł.
12. Opłata za nalepkę, o której mowa w ust. 9, stanowi dochód własny gminy.
13. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór nalepki
dla pojazdu umożliwiającej wjazd do strefy czystego transportu, mając na uwadze
konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu do
strefy czystego transportu.
14. Granice obszaru strefy czystego transportu gmina oznacza znakami drogowymi.

Art. 40.
1. W przypadku gdy rada gminy podejmie decyzję o ustanowieniu strefy czystego
transportu, strefę tę ustanawia w drodze uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) granice obszaru strefy czystego transportu;
2) sposób organizacji ruchu w strefie czystego transportu;
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ustanowieniu strefy czystego transportu;
4) wysokość oraz sposób poboru opłaty, o której mowa w art. 39 ust. 5;
5) wysokość opłaty za nalepkę, o której mowa w art. 39 ust. 11, i szczegółowy sposób
wydawania nalepki w gminie.
3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt uchwały, o której mowa w
ust. 1, i konsultuje go z mieszkańcami gminy, zamieszczając projekt na stronie
internetowej obsługującego go urzędu i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag.
Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni.
4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje projekt uchwały, o której mowa w
ust. 1, radzie gminy niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich uwag zgłoszonych w
ramach konsultacji publicznych.
5. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu w
terminie 60 dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust. 4.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi akt prawa miejscowego.>

Art. 41.
1. Informacja o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu
samochodowego jest umieszczana:
1) w instrukcji obsługi tego pojazdu - przez producenta pojazdu samochodowego;
2) na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub
tych gniazd - przez producenta pojazdu samochodowego;
3) na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych - przez
przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w tym zakresie.
2. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania i operator stacji gazu ziemnego oznaczają
odpowiednio ogólnodostępną stację ładowania lub stację gazu ziemnego w sposób
jednoznacznie wskazujący na możliwość ładowania lub tankowania pojazdu gazem
ziemnym.
2a. Podmiot

świadczący

usługę

tankowania

pojazdu

samochodowego

paliwem

alternatywnym, innym niż wymienione w ust. 2, oznacza miejsce tankowania pojazdu
samochodowego w sposób jednoznacznie wskazujący na możliwość tankowania pojazdu
paliwem alternatywnym danego rodzaju.
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2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, pojazdy samochodowe mogą
być ładowane lub tankowane paliwami alternatywnymi, właściciel tej stacji umieszcza na
tej stacji porównanie cen jednostkowych oferowanych na niej paliw.]
<3. Jeżeli na stacji paliw płynnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.
7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, pojazdy
samochodowe mogą być ładowane lub tankowane paliwami alternatywnymi,
właściciel tej stacji umieszcza na tej stacji aktualne porównanie cen, o którym mowa
w art. 41a ust. 1.>
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, umieszcza się w widocznym i dostępnym miejscu.
5. Kontrolę wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 1-4,
przeprowadza Inspekcja Handlowa.
6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób:
1) formułowania i udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1,
2) oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem
alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania,
[3) porównywania cen paliw alternatywnych z cenami benzyny silnikowej oraz oleju
napędowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]
- biorąc pod uwagę konieczność udzielania użytkownikom pojazdów samochodowych
kompletnych informacji w zakresie poszczególnych rodzajów paliw alternatywnych
[oraz zapewnienia przejrzystości danych porównywanych cen paliw] , a w przypadku,
gdy zostały wydane odpowiednie Polskie Normy, także ich postanowienia.

<Art. 41a.
1. Minister właściwy do spraw energii porównuje ceny jednostkowe oferowanych na
rynku paliw przeznaczonych do napędu samochodów osobowych w rozumieniu art. 2
pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z
metodyką określoną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/732 z dnia
17 maja 2018 r. w sprawie wspólnej metodyki porównywania ceny jednostkowej
paliw alternatywnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/94/UE (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018, str. 85, z późn. zm.).
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przygotowuje dla wybranych grup samochodów osobowych możliwych do
porównania co najmniej pod względem masy i mocy.
3. Minister właściwy do spraw energii ogłasza porównanie cen, o którym mowa w ust. 1,
do końca miesiąca następującego po kwartale, którego porównanie dotyczy, na
swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Art. 41b.
1. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawca usługi ładowania, operator
stacji gazu ziemnego oraz operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania
wodoru składa do Prezesa UDT wniosek o:
1) nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, zwanego dalej „numerem
EIPA”;
2) uznanie kodu nadanego mu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
z którym Rzeczpospolita Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego
uznawania kodów, zwanego dalej „kodem”, za równorzędny numerowi EIPA,
pod warunkiem, że taki kod odpowiada strukturą numerowi EIPA.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się przed rozpoczęciem działalności jako
operator ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawca usługi ładowania, operator
stacji gazu ziemnego lub operator stacji wodoru, na której świadczona jest usługa
tankowania wodoru, za pośrednictwem rejestru.
3. Za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz utrzymanie go w systemie
teleinformatycznym Prezes UDT pobiera opłatę miesięczną:
1) od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji
wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru – równą
iloczynowi stawki opłaty wynoszącej maksymalnie 25 zł i liczby jego
ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na
których świadczona jest usługa tankowania wodoru;
2) od dostawcy usługi ładowania – równą stawce opłaty wynoszącej maksymalnie
50 zł.
4. Podmiot posiadający numer EIPA lub uznany kod wskazuje go we wniosku o
przeprowadzenie badań technicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1
lub art. 29c ust. 1.
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dnia 15 grudnia każdego roku na kolejny rok kalendarzowy, wysokość stawek opłaty
za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie
teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty, uwzględniając konieczność
pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia i utrzymania rejestru oraz potrzebę
ujednolicenia terminów wnoszenia opłaty, a także mając na uwadze, aby wysokość
tej opłaty nie wpływała negatywnie na rozwój sieci stacji ładowania, stacji gazu
ziemnego i stacji wodoru.
Art. 42.
[1. Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych, zwana dalej "rejestrem", jest rejestrem
publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i
pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych
pojazdów.]
<1. Rejestr jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom
pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów
napędzanych wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów.>
2. Rejestr prowadzi Prezes UDT przy użyciu systemu teleinformatycznego.
3. Rejestr zawiera informacje o:
1) współrzędnych stacji gazu ziemnego, zgodnie z państwowym systemem odniesień
przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych;
2) współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, zgodnie z państwowym systemem
odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych;
<2a)

współrzędnych stacji wodoru zgodnie z państwowym systemem odniesień

przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych;>
[3) aktualnych cenach paliw alternatywnych w miejscach wskazanych w pkt 1 i 2;]
<3) aktualnych cenach paliw alternatywnych w miejscach wskazanych w pkt 1–2a
oraz stosowanych w tych miejscach metodach płatności;>
4) dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach
ładowania.
4. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się:
1) usługi elektroniczne pozwalające na:
a) zgłoszenie do rejestru oraz aktualizację danych, dotyczących <punktu tankowania
wodoru,> punktu tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), punktu
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skroplonego

gazu

ziemnego

(LNG)

lub

punktu

ładowania

zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania, przy użyciu formularza
elektronicznego,
b) przesyłanie aktualnej informacji o dostępności punktu ładowania zainstalowanego
w ogólnodostępnej stacji ładowania i aktualnych cenach paliw alternatywnych,
przy użyciu udostępnionej usługi sieciowej [;]<,>
<c) nadawanie numerów EIPA oraz uznanie kodu podmiotom, o których mowa w
art. 41b ust. 1;>
2) interaktywną mapę zawierającą informacje, o których mowa w ust. 3.
<4a. Interaktywna mapa, o której mowa w ust. 4 pkt 2:
1) zawiera informacje dotyczące wyłącznie ogólnodostępnych stacji ładowania,
stacji gazu ziemnego oraz stacji wodoru, na których zostały przeprowadzone
badania techniczne, o których mowa odpowiednio w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1
lub art. 29c ust. 1;
2) identyfikuje ogólnodostępne stacje ładowania, stacje gazu ziemnego oraz stacje
wodoru, dla których została wydana decyzja o wstrzymaniu eksploatacji, o której
mowa odpowiednio w art. 16 ust. 4, art. 27 ust. 4, art. 29c ust. 4 lub art. 29f ust. 7
i 8.>
[5. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operator stacji gazu ziemnego są
obowiązani do dokonania zgłoszenia do rejestru, przy użyciu formularza elektronicznego,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, danych dotyczących:
1) oznaczenia firmy operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatora stacji gazu
ziemnego, adres jego siedziby oraz jego dane teleadresowe,
2) określenia rodzaju infrastruktury obsługiwanej przez operatora,
3) współrzędnych stacji gazu ziemnego lub ogólnodostępnej stacji ładowania, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2
- najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ładowania lub usług tankowania gazu
ziemnego oraz każdorazowo w przypadku zmiany tych danych.]
<5. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania, operator stacji gazu ziemnego lub
operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania wodoru są obowiązani do
dokonania zgłoszenia do rejestru przy użyciu formularza elektronicznego, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a:
1) danych obejmujących:
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ziemnego lub stacji wodoru, adresu jego miejsca zamieszkania albo siedziby
oraz danych teleadresowych,
b) rodzaj infrastruktury obsługiwanej przez operatora,
c) współrzędne stacji gazu ziemnego, ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji
wodoru, o których mowa w ust. 3 pkt 1–2a
– najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania technicznego,
o którym mowa w art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1 lub art. 29c ust. 1,
poprzedzającego oddanie do eksploatacji ogólnodostępnej stacji ładowania,
stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru oraz każdorazowo w przypadku
zmiany tych danych;
2) zakończenia świadczenia na danej stacji usługi ładowania, usługi tankowania
gazu ziemnego lub usługi tankowania wodoru w celu usunięcia danego podmiotu
z rejestru – najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia tej usługi.>
<5a. Zgłoszenia do rejestru może dokonać jedynie podmiot posiadający numer EIPA lub
uznany kod.
5b. Dyrektor TDT niezwłocznie przekazuje Prezesowi UDT informację o dopuszczeniu
do eksploatacji stacji gazu ziemnego i stacji wodoru oraz o wydaniu decyzji o
wstrzymaniu eksploatacji takiej stacji.>
6. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jest obowiązany do przekazywania, za pomocą
usługi sieciowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, informacji o:
1) dostępności punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania natychmiast po zmianie stanu dostępności tego punktu, w czasie wynikającym ze
sposobu działania usługi sieciowej;
2) aktualnych cenach usług ładowania - w ciągu godziny od zmiany tej ceny.
[7. Operator stacji gazu ziemnego przekazuje informacje o aktualnych cenach gazu ziemnego,
za pomocą usługi sieciowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, w ciągu godziny od zmiany
tej ceny.]
<7. Operator stacji gazu ziemnego oraz operator stacji wodoru świadczący usługę
tankowania wodoru przekazuje informacje o aktualnych cenach gazu ziemnego lub
wodoru, za pomocą usługi sieciowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, w ciągu
godziny od zmiany tej ceny.>
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informacji, o których mowa w:
1) ust. 3 pkt 3 - w ciągu godziny od zmiany ceny;
2) ust. 3 pkt 4 - natychmiast po zmianie stanu dostępności, w czasie wynikającym ze
sposobu działania usługi sieciowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b.
9. Szczegółowa specyfikacja usługi sieciowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b,
[zdefiniowana językiem opisu usług sieciowych WSDL,] jest udostępniana w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej UDT.
[10. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, umożliwia udostępnianie
zgromadzonych w nim informacji, o których mowa w ust. 3, każdemu podmiotowi
zainteresowanemu ich przetwarzaniem w celu udostępnienia na mapie.]
<10. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, umożliwia udostępnianie
zgromadzonych w nim informacji, o których mowa w ust. 3, dotyczących
ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na
których świadczona jest usługa tankowania wodoru, przedstawionych na mapie, o
której mowa w ust. 4 pkt 2, każdemu podmiotowi zainteresowanemu ich
przetwarzaniem.>
11. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 5, kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu
przekazywania informacji zawartych w zgłoszeniu.

Art. 45.
1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który:
1) nie przestrzega obowiązku zapewnienia dostawcom usługi ładowania dostępu, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10;
2) uzależnia świadczenie usługi ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania od
uprzedniego zawarcia przez posiadacza pojazdu elektrycznego lub pojazdu
hybrydowego umowy w formie pisemnej lub elektronicznej;
3) nie zapewnia w ogólnodostępnej stacji ładowania wykorzystania energii elektrycznej w
sposób wskazany w art. 8;
[4) nie zapewnia przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 27 ust.
1, lub eksploatuje ogólnodostępne stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego lub stacje gazu
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art. 27 ust. 4;]
<4) nie zapewnia przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 16 ust. 1, art. 27
ust. 1 lub art. 29c ust. 1, lub eksploatuje stacje ładowania, punkty ładowania
zainstalowane na stacji ładowania lub stanowiące element infrastruktury
ładowania drogowego transportu publicznego, stacje gazu ziemnego lub stacje
wodoru pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o której mowa w
art. 16 ust. 4, art. 27 ust. 4, art. 29c ust. 4 lub art. 29f ust. 7 lub ust. 8 pkt 1 lub 2;>
<4a)

nie zapewnia przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 lub

art. 28 ust. 1, lub eksploatuje punkty zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu lub punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
pomimo wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o której mowa w art. 18
ust. 4, art. 28 ust. 4 lub art. 29f ust. 8 pkt 3 lub 4;>
[5) nie przestrzega wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 17 lub art. 29 ust. 1;
6) nie przestrzega wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 19 oraz art. 29 ust. 2;]
7) nie opracowuje programu, o którym mowa w art. 20 ust. 1;
8) nie buduje stacji gazu ziemnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1;
9) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24;
10) nie przestrzega obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 41 ust. 1-4;
11) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 5;
[12) nie buduje ogólnodostępnej stacji ładowania zgodnie z art. 64 ust. 1.]
2. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1 w:
1) pkt 1 wynosi od 5000 zł do 150 000 zł;
2) pkt 2 wynosi od 1000 zł do 50 000 zł;
3) pkt 3 wynosi od 5000 zł do 50 000 zł;
[4) pkt 4-6 wynosi od 1000 zł do 100 000 zł;]
<4) pkt 4 wynosi:
a) 20 000 zł – w przypadku niezapewnienia przeprowadzenia badań, o których
mowa w art. 16 ust. 1, lub eksploatacji stacji ładowania lub punktu ładowania
zainstalowanego na stacji ładowania lub stanowiącego element infrastruktury
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której mowa w art. 16 ust. 4,
b) 50 000 zł – w przypadku niezapewnienia przeprowadzenia badań, o których
mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29c ust. 1,
c) 100 000 zł – w przypadku eksploatacji stacji ładowania lub punktu ładowania
stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu
publicznego lub stacji gazu ziemnego, lub stacji wodoru, pomimo wydania
decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 4, art. 29c ust. 4 lub art. 29f ust. 7 lub
ust. 8 pkt 1 i 2
– odpowiednio za każdą stację ładowania, również w przypadku punktów
ładowania zainstalowanych na stacji ładowania, punkt ładowania stanowiący
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, stację
gazu ziemnego albo stację wodoru:>
<4a) pkt 4a wynosi od 20 000 zł do 100 000 zł;>
5) [w pkt 7 i 12] <pkt 7>, wynosi od 5000 zł do 500 000 zł;
6) pkt 8 wynosi od 10 000 zł do 2 000 000 zł;
7) pkt 9 wynosi 50 000 zł do 1 000 000 zł;
8) pkt 10 wynosi od 500 zł do 2000 zł;
[9) pkt 11 wynosi od 500 zł do 10 000 zł.]
<9) pkt 11 wynosi 2 000 zł.>
3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Art. 46.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 45 ust. 1:
[1) pkt 1-3, 7, 8 i 12 - wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej
"Prezesem URE";]
<1) pkt 1–3, 7 i 8 – wymierza Prezes URE;>
[2) pkt 4, 5 i 11 - wymierza Prezes UDT;]
<2) pkt 4, z wyłączeniem postępowań dotyczących stacji gazu ziemnego i stacji
wodoru, zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na
terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, i pkt 11 –
wymierza Prezes UDT;>
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pkt 4, w zakresie stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, zainstalowanych na

obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani
morskich oraz żeglugi śródlądowej, i pkt 4a – wymierza Dyrektor TDT;>
[3) pkt 6 - wymierza Dyrektor TDT;]
4) pkt 9 - wymierza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego;
5) pkt 10 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
2. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w [art. 45 ust. 1 pkt 1-3, 7, 8 i 12] <art. 45
ust. 1 pkt 1–3, 7 i 8>, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Karę pieniężną
uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się
prawomocna.
3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1
pkt 10, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
4. Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9, w drodze
decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki
morskiej.
5. Prezes UDT wymierza karę, o której mowa w [art. 45 ust. 1 pkt 4, 5 i 11] <art. 45 ust. 1
pkt 4 i 11>, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do
spraw energii.
[6. Dyrektor TDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 6, w drodze decyzji, od
której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu.]
<7. Dyrektor TDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4, w zakresie stacji
gazu ziemnego i stacji wodoru, zainstalowanych na obszarach kolejowych,
bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi
śródlądowej, i pkt 4a, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw transportu.>
[Art. 64.
1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, właściwy ze względu na
lokalizację ogólnodostępnej stacji ładowania wskazanej w planie, buduje taką stację.
2. Ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego koszty budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania, o których mowa w ust. 1, są zaliczane do kosztów
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energetyczne.
Art. 65.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta składa wniosek do Prezesa URE o wyznaczenie
przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej
stacji ładowania, która zostanie wybudowana zgodnie z planem, wykonującego zadania w
zakresie zarządzania, bezpieczeństwa funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i
remontów takiej stacji oraz dostawcy usług ładowania na takiej stacji.
2. Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej
stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które
dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma
pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.
3. Operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego,

który

wybudował

ogólnodostępną stację ładowania, w terminie roku od dnia objęcia funkcji operatora tej
stacji przez przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone zgodnie z ust. 2, przeprowadza
postępowanie

w

celu

wyłonienia

operatora

ogólnodostępnej

stacji

ładowania

prowadzącego działalność w zakresie wskazanym w ust. 1. Przepisy ustawy z dnia 21
października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi stosuje się
odpowiednio.
Art. 66.
Skarb Państwa, gmina oraz gminna osoba prawna ustanawiają nieodpłatnie służebność
przesyłu na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dla sieci
dostarczającej energię elektryczną do ogólnodostępnej stacji ładowania wybudowanej przez
tego operatora zgodnie z art. 64 ust. 1].

Art. 68.
1. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34,
zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych [we flocie użytkowanych pojazdów]
wyrazami <we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym>wynosił co
najmniej:
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2) 20% - od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby udział
pojazdów elektrycznych [we flocie użytkowanych pojazdów] wyrazami <we flocie
użytkowanych pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym>, od dnia 1 stycznia 2022 r., wynosił co
najmniej 10%.
[3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia
2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35
ust. 2 pkt 1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego
zadania wynosi co najmniej 10%.]
<3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1
stycznia 2022 r., wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych,
o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co
najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania
zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania
zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego
na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i
zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i
usuwaniu śniegu.>
4. [Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział
autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:]
<Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział
autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w użytkowanej
flocie pojazdów co najmniej:>
1) 5% - od 1 stycznia 2021 r.;
2) 10% - od 1 stycznia 2023 r.;
3) 20% - od 1 stycznia 2025 r.
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1. Zamawiający zapewnia, aby:
1) udział pojazdów kategorii M1, M2 i N1, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a i b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich
przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz.
UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2018/858”, elektrycznych lub napędzanych wodorem, w całkowitej liczbie
pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, do
dnia 31 grudnia 2030 r., wynosił co najmniej 22%, z tym że do dnia 31 grudnia
2025 r. do tego udziału, wlicza się pojazdy hybrydowe lub napędzane gazem
ziemnym o maksymalnej emisji 50 g CO2/km i emisji zanieczyszczeń w
rzeczywistych warunkach jazdy poniżej 80% dopuszczalnych wartości emisji;
2) udział pojazdów kategorii N2 i N3, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 2018/858, napędzanych paliwami alternatywnymi w całkowitej
liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art.
68b, wynosił co najmniej:
a) 7% – do dnia 31 grudnia 2025 r.,
b) 9% – od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.;
3) udział autobusów zaliczanych do kategorii M3, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a
rozporządzenia 2018/858, klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu
pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep
oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.),
wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne, w całkowitej liczbie
autobusów objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, z zastrzeżeniem
że połowa tego udziału ma być osiągnięta przez autobusy zeroemisyjne, wynosił
co najmniej:
a) 32% – do dnia 31 grudnia 2025 r.,
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2. Udziały pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami, o których
mowa w ust. 1, zwane dalej „minimalnymi udziałami”, dotyczą łącznie wszystkich
zamówień wymienionych w ust. 1, udzielonych przez zamawiającego w okresach do
dnia 31 grudnia 2025 r. oraz od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.
3. Do minimalnych udziałów można zaliczyć pojazdy, które w wyniku modernizacji
spełniają wymagania dla pojazdów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone
badaniem technicznym przed dopuszczeniem do ruchu.
4. W przypadku zamówień, o których mowa w art. 68b pkt 1, na potrzeby oceny
zgodności z minimalnymi udziałami uwzględnia się liczbę pojazdów samochodowych
nabytych, wziętych w leasing, wynajętych lub dzierżawionych z opcją zakupu na
podstawie każdej umowy.
5. W przypadku zamówień, o których mowa w art. 68b pkt 2 i 3, na potrzeby oceny
zgodności z minimalnymi udziałami uwzględnia się liczbę pojazdów samochodowych,
które mają być wykorzystywane do świadczenia usług objętych każdą umową.
6. Dopuszcza się realizację zamówień wspólnych, o których mowa w art. 38 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że
uczestnicy tego zamówienia zachowają łącznie minimalne udziały, o których mowa w
ust. 1, określone dla poszczególnych okresów, o których mowa w ust. 2.

Art. 68b.
Przepisy art. 68a stosuje się do zamówień:
1) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych na podstawie
umowy sprzedaży, leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu
samochodowego udzielaną przez zamawiającego, jeżeli do udzielenia tych zamówień
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych;
2) których przedmiotem są usługi w zakresie drogowego publicznego transportu
zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady
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późn. zm.);
3) o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jeżeli do udzielenia tych
zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, i których przedmiotem są usługi oznaczone następującymi
kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w załączniku I do
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L
340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.):
a) CPV 60112000-6, w zakresie publicznego transportu drogowego,
b) CPV 60130000-8, w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
c) CPV 60140000-1, nieregularny transport osób,
d) CPV 90511000-2, wywóz odpadów,
e) CPV 60160000-7, drogowy transport przesyłek pocztowych,
f) CPV 60161000-4, w zakresie transportu paczek,
g) CPV 64121100-1, dostarczanie poczty,
h) CPV 64121200-2, dostarczanie paczek.

Art. 68c.
Zamawiający, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi właściwemu do
spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych
zamówieniami, o których mowa w art. 68b, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach
napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Art. 68d.
1. Minister właściwy do spraw transportu:
1) monitoruje poziom osiągnięcia minimalnych udziałów, w szczególności na
podstawie danych dostarczonych przez Komisję Europejską w ramach bazy
danych Tenders Electronic Daily;
2) dokonuje corocznie oceny poziomu osiągnięcia minimalnych udziałów;
3) na podstawie oceny, o której mowa w pkt 2, co 3 lata sporządza sprawozdanie;
4) przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, o którym mowa w pkt 3, w
terminie do dnia 18 kwietnia każdego trzeciego roku objętego sprawozdaniem.
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1) działaniach podjętych w celu zwiększenia udziału zamówień na pojazdy, o
których mowa w art. 68a ust. 1;
2) działaniach planowanych do podjęcia w celu zwiększenia wielkości udziału
pojazdów, o których mowa w art. 68a ust. 1, w ogólnej liczbie udzielanych
zamówień;
3) liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami, o których mowa w art.
68b.
Art. 68e.
Przepisu art. 68a nie stosuje się do pojazdów:
1) o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2018/858 oraz w pkt 5.2–5.5 i pkt
5.7 części A załącznika I do tego rozporządzenia;
2) kategorii M3, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/858, innych
niż pojazdy klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów
silnikowych

dotyczących

ich

bezpieczeństwa

ogólnego,

ich

przyczep

oraz

przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

Art. 76.
1. Umowy zawarte przez naczelny i centralny organ administracji państwowej z podmiotem
zapewniającym obsługę gospodarczą w zakresie transportu wygasają z dniem [31 grudnia
2021 r.] <31 grudnia 2022 r.>, jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów
elektrycznych na poziomie określonym w art. 68 ust. 1.
2. Umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań
publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu
zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2021 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie
określonym w art. 68 ust. 3.
Art. 84.
Przepisy:
[1) art. 66 niniejszej ustawy,]
2) art. 50a ustawy zmienianej w art. 49
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Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze
wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie
stanowią pomocy publicznej.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281, 720, 1023
i 1655)
[Art. 96c.
Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze
grzywny do 500 złotych.]
<Art. 96c.
Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny
do 500 złotych.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834 )

Art. 23.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również
wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych
części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość
środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
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- 58 - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak
kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia
rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i
praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego
zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad
określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu
przewyższającej kwotę:
[a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym
w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110),
b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;]
<a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i
….) oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
b) 150 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego,
określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o
której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, wynosi mniej niż 50 g na kilometr,>
<c) 100 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego,
określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o
której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr;>
5) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części
pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1;
6) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli
środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
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- 59 6a) strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, jeżeli te
środki lub wartości zostały przeniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sposób określony w art. 30da;
7) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem
uzyskania przychodów są jednak:
a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich
tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki
pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na
rachunek Funduszu;
8) wydatków na:
a) spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych
pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na
spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana
kursem waluty obcej, jeżeli:
– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca
kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości
różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę
kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w
wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą
zwróconego kapitału,
b) spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,
c) umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem),
powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów;
9) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów;
9a) odsetek od udziału kapitałowego wspólnika spółki niebędącej osobą prawną;
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku
prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także
małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania
przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci
podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą
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tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk
absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
absolwenckich, z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba;
10a) wartości pracy osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, na
rzecz przedsiębiorstwa w spadku;
11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są
koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art.
43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz
organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej
prowadzonej przez te organizacje;
12) podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn;
13) jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
wysokości określonej

przez

właściwego

ministra oraz

dodatkowej

składki

ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
14) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań;
15) grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym
skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych
grzywien i kar;
16) kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących
uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11
maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), z tym że kosztem
uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12
ust. 2 tej ustawy;
16b) dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o której mowa w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione
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połowy opłaty ustalonej zgodnie z art. 28a ust. 4 tej ustawy;
16c) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1893), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, o której
mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy;
16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), z tym że
kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust.
4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy;
16e) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z
2020 r. poz. 1114), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata
produktowa, o której mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;
16f) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694);
16g) dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019
r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694);
17) wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
18) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych
należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
19) kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych
robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w
usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług;
20) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich
części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody
należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust.
2;
21) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy
aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części
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należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3;
22) rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych
ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z
ustawą o rachunkowości;
23) kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup
żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
24) (uchylony);
25) (uchylony);
26) kwot dodatkowych opłat rocznych za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie
gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce
nieruchomościami;
27) udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek;
28) (uchylony);
29) wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej;
30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa, z wyjątkiem:
a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki,
wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców,
działających

na

podstawie

odrębnych

ustaw

-

do

wysokości

łącznie

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty
wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie
wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania
przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł;
31) kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie
podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego;
32) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym
również od pożyczek (kredytów);
33) odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty
inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
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pkt 9, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14
zostały zarachowane jako przychód należny - do wysokości uprzednio zarachowanej
jako przychód należny;
34a) strat w części niepokrytej przychodami uzyskanymi z nabytych wierzytelności, w
tym nabytego pakietu wierzytelności;
34b) wydatków na nabycie wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta uprzednio została zbyta
przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której podatnik jest
wspólnikiem - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z tego
uprzedniego lub pierwszego zbycia;
35) (uchylony);
36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich
samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości
przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu,
b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego
ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr
przebiegu pojazdu,
określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra;
37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i
inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii
wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu
podatkiem dochodowym;
37a) wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - od nagród i premii wypłaconych z
dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów
(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów
uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania
przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz
papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów
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funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e;
38a) wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do
czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji
praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te,
stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego
oraz wartości niematerialnych i prawnych;
38b) zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe,
udziały (akcje), udziały w spółdzielni lub pochodne instrumenty finansowe,
przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na
nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni lub
pochodnych instrumentów finansowych;
38c) wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)
przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te
stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia
otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i
art. 22 ust. 1f;
38d) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę
wirtualną;
39) (uchylony);
40) umorzonych pożyczek, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z postępowaniem
restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;
41) umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które
uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do
wysokości zarachowanej jako przychód należny;
42) wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są
jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych oraz koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1p pkt 2;
43) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:
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usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku od towarów i usług,
– w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od
towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa
wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
b) podatek należny:
– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli
nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny
w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która
mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług,
– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia
usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi
przepisami,
– od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie
przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub
wartości,
c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających
amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycząca innych rzeczy lub praw
niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi
podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty
powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług;
44) strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego
ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków;
45) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości,
która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym
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podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w
jakiejkolwiek formie;
45a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw
lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów
zaniechano poboru podatku,
b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków
trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były
oddane do nieodpłatnego używania;
45b) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną w postaci wkładu
niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z
wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (knowhow);
45c) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub
wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej
przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;
46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność
podatnika

prowadzącego

działalność

gospodarczą,

samochodu

osobowego

niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek
na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią
jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest
wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą
prowadzoną przez podatnika;
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samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej
przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest
wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
prowadzoną przez podatnika;
47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w
wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota
150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
[47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której
mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu
osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w
jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego
przedmiotem tej umowy;]
<47a)

dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu,

o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie
samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej
proporcji, w jakiej kwota, o której mowa w pkt 4 odpowiednio w lit. b lub c,
pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej
umowy;>
pominięto pkt 48 – 66 i ust. 2 – 5d
[5e. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.
2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, wynosi 225 000 zł.]
<5e.

W

przypadku

samochodu

osobowego

będącego

pojazdem elektrycznym

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego
pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy kwota limitu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, wynosi 225 000 zł.>
5f. W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4
ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest
wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.
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od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem
przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku
od towarów i usług.
5h. W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował
ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 46a, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia
używania przez podatnika danego samochodu osobowego.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.
7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej
następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer
rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis
trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów
i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.
8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4.
9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał
odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio
przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1800 i 1927)
Art. 16.
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów,
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środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również
wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych
części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość
środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych
- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak
kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich
poniesienia;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad
określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu
przewyższającej kwotę:
[a) 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym
w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093),
b) 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;]
<a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i
….) oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem
napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
b) 150 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego,
określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o
której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i …), wynosi mniej
niż 50 g na kilometr,>
<c) 100 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego,
określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o
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drogowym, jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr;>
pominięto pkt 5 – 49
[49a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której
mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu
osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w
jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego
przedmiotem tej umowy;]
<49a)

dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu,

o której mowa w art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o
podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie
samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej
proporcji, w jakiej kwota, o której mowa w pkt 4 odpowiednio lit. b lub c,
pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej
umowy;>
50) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich
remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem
dobrowolnym;
51) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania
samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód
osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
52) wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych
składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku
stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności
prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób
albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika;
53) dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu;
54) opłat sankcyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do
budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
54a) dodatkowej opłaty wymierzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
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zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
56) strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek,
zadatków) w związku z niewykonaniem umowy;
57) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt
2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o
których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w
art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
1082), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez
zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g;
57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt
40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
57aa) niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot
zatrudniający, z zastrzeżeniem pkt 40a;
57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat,
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2,
5 i 7-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego,
wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych
należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;
58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o
których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56, 56b i 59;
59) składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów
ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o
którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika
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reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i
umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie;
60) (uchylony);
61) (uchylony);
62) (uchylony);
63) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub
praw, lub
– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów
zaniechano poboru podatku,
b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków
trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były
oddane do nieodpłatnego używania,
d) (uchylona);
64) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych wniesionych do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną, w postaci
wkładu

niepieniężnego,

stanowiących

równowartość

uzyskanych

informacji

związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how);
64a) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub
wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest
wspólnikiem, nabyte lub wytworzone a następnie zbyte - w części przekraczającej
przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia;
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66) poniesionych wydatków oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych
usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej
umowy, w szczególności w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art.
229 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i
1517 oraz z 2021 r. poz. 1023);
67) podatku od wydobycia niektórych kopalin;
67a) (uchylony);
68) (uchylony);
69) rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, o których mowa w
rozdziale 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
70) podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od
niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1836);
71) składki na fundusz gwarancyjny banków i składki na fundusz gwarancyjny kas, o
których mowa w art. 286 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, oraz składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i
składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 295 ust.
1 i 3 tej ustawy;
72) kwot wypłaconych przez fundusz inwestycyjny z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty uczestnikom
funduszu dochodów (przychodów) funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy statut
przewiduje wypłacanie tych dochodów (przychodów) bez odkupywania jednostek
uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
73) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw
lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych
przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a
następnie zbytych - w części przekraczającej przychód uzyskany przez podatnika z ich
zbycia;
74) podatku, o którym mowa w art. 24b;
75) poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę
wirtualną;
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z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516
i 1535);
77) kwot, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu
kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej
sytuacji finansowej.
pominięto ust. 1a – 5d
[5e. W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.
2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
kwota limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł.]
<5e.

W

przypadku

samochodu

osobowego

będącego

pojazdem elektrycznym

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego
pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy kwota limitu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 49a, wynosi 225 000 zł.>
5f. W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4
ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest
wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.
5g. Przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem
przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o podatku
od towarów i usług.
5h. W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował
ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 51, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia
używania przez podatnika danego samochodu osobowego.
5i. Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu
osobowego będącego środkiem trwałym są wydatki na jego nabycie, zaktualizowane
zgodnie z odrębnymi przepisami, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów
amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów.
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odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany
przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w
art. 17a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a
oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot
działalności podatnika.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
7a. (uchylony).
7b. (uchylony).
7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15
ust. 4h. do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z
przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.
7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie o funduszach
inwestycyjnych.
7g. (uchylony).
7h. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za
koszt uzyskania przychodów.
9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.
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- 76 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868,
1093, 1505, 1642 i 1873)
Art. 5.
1. Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci,
o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw
gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu.
1a. Dostarczanie energii elektrycznej do punktu ładowania w ogólnodostępnej stacji
ładowania odbywa się na podstawie:
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji tej energii, zawieranej przez operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
[2) umowy sprzedaży tej energii zawieranej z dostawcą usług ładowania.]
<2) umowy sprzedaży tej energii zawieranej z operatorem ogólnodostępnej stacji
ładowania.>
pominięto ust. 2 – 16
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.]
<1a. Przepis ust. 1 w zakresie przyłączenia do sieci w pierwszej kolejności stosuje się
także

do

infrastruktury

ładowania

drogowego

transportu

publicznego,

a

następnie ogólnodostępnej stacji ładowania obejmującej wyłącznie punkty ładowania
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elektromobilności i paliwach alternatywnych.>
<1b. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ogólnodostępnej stacji
ładowania, o której mowa w ust. 1a, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie 14
dni, dla grupy przyłączeniowej IV i V, oraz w terminie 60 dni, dla grupy
przyłączeniowej III, powiadamia o tym pisemnie podmiot ubiegający się o
przyłączenie i wskazuje maksymalną dostępną moc przyłączeniową w miejscu
wskazanym we wniosku. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie w terminie 14
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
– przy czym bieg terminu, o którym mowa w ust. 8g, ulega zawieszeniu do dnia
otrzymania zgody od podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.>
pominięto ust. 2 – 14
Art. 8.
1. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w
tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy o
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie
usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw
gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi
skraplania

gazu

ziemnego

oraz

umowy

kompleksowej,

oraz

w

przypadku

nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, odmowy
przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii <lub
infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, lub ogólnodostępnej
stacji ładowania, o której mowa w art. 7 ust. 1a>, a także odmowy przyłączenia
mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa
w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci
mikroinstalacji, lub odmowy dokonania zmiany umowy, o której mowa w art. 7 ust. 2a, w
zakresie terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, rozstrzyga
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.
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- 78 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wydać
na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki podjęcia bądź
kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Art. 9c.
1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i
skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do
zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe
traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony
środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu;
2) 65 (uchylony);
2a) 66 zapobieganie powstawaniu ograniczeń w systemie gazowym, zarządzanie nimi i ich
eliminowanie oraz świadczenie usług w sposób zapewniający maksymalne
wykorzystanie zdolności systemu gazowego;
3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z
innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania
systemu gazowego;
4)

67

długoterminowe planowanie rozwoju zdolności systemu gazowego w celu

zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w
obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub
skraplania gazu ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam
gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi;
5)

współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów
gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich
rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005;

6) 68 (uchylony);
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- 79 7) zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych
tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi;
8) świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego;
9) 69 (uchylony);
10) dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych
informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług
magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o
współpracy z połączonymi systemami gazowymi;
11) (uchylony).
12) realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz
obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23
rozporządzenia 715/2009.
1a.

70

Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego

gazowego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady
zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając
wymogi ochrony środowiska, oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest
odpowiedzialny za:
1) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości;
2) bilansowanie systemu przesyłowego gazowego oraz prowadzenie z użytkownikami
tego systemu

rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych

dostarczanych i pobieranych z systemu przesyłowego gazowego, w tym:
a) dostarczanie użytkownikom tego systemu danych dotyczących realizacji przez nich
usług w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków wynikających z
instrukcji, o której mowa w art. 9g,
b) zapewnienie użytkownikom tego systemu mechanizmów umożliwiających
podejmowanie działań zaradczych w celu uniknięcia niezbilansowania paliw
gazowych dostarczonych i odebranych z systemu gazowego,
c) podawanie do wiadomości publicznej informacji o działaniach podjętych w celu
bilansowania systemu gazowego, a także o poniesionych w związku z tym
kosztach i przychodach;
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4) dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego
w przypadkach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
1b.

71

Operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub systemu połączonego gazowego w

zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady
zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając
wymogi ochrony środowiska, oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest
odpowiedzialny za:
1) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości;
2) bilansowanie systemu dystrybucyjnego gazowego, z wyłączeniem prowadzenia
rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i
pobranych z systemu gazowego;
3) zarządzanie ograniczeniami systemowymi w systemie dystrybucyjnym;
4) zakup paliw gazowych w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji paliw gazowych tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tego paliwa;
5) zapewnienie warunków dla realizacji umów sprzedaży paliw gazowych zawartych
przez odbiorców przyłączonych do sieci przez:
a) budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych, zapewniającej efektywną
współpracę z innymi operatorami systemów i przedsiębiorstwami energetycznymi,
b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie wybranemu przez
odbiorcę sprzedawcy paliw gazowych oraz operatorowi systemu przesyłowego
gazowego lub operatorowi systemu połączonego danych pomiarowych w zakresie
pobranego przez odbiorcę paliwa gazowego, w formie uzgodnionej pomiędzy
użytkownikami tego systemu,
c) w przypadku gdy dla obszaru dystrybucyjnego nie została przyjęta metoda, o której
mowa w art. 9cb - opracowanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz
sprzedawcom ich profili obciążenia, o których mowa w art. 9cb ust. 3,
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przy wykorzystaniu profili obciążenia, o których mowa w art. 9cb ust. 3,
e) udostępnianie odpowiednim użytkownikom systemu gazowego danych dotyczących
planowanego i rzeczywistego zużycia paliw gazowych wyznaczonych na
podstawie profili obciążenia dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych,
f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego
wglądu w swoich siedzibach:
– aktualnej listy sprzedawców paliw gazowych, z którymi operator systemu
dystrybucyjnego gazowego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw
gazowych,
– informacji o sprzedawcy z urzędu paliw gazowych działającym na obszarze
działania operatora systemu dystrybucyjnego gazowego,
– wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu gazowego, w szczególności
wzorców umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami
paliw gazowych.
1c.

72

Operator systemu magazynowania paliw gazowych lub systemu połączonego

gazowego w zakresie systemu magazynowania paliw gazowych, stosując obiektywne i
przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz
uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) dysponowanie mocą instalacji magazynowych;
2) udostępnianie zainteresowanym podmiotom niewykorzystanej zdolności systemu
magazynowania na zasadach ciągłych i przerywanych;
3) eksploatację instalacji magazynowej w sposób zoptymalizowany, niepowodujący
nieuzasadnionych kosztów po stronie użytkowników tego systemu;
4) określanie ilości i jakości paliw gazowych wprowadzanych do instalacji
magazynowych oraz odbieranych z tych instalacji przez użytkowników systemu oraz
współpracę operatorską w tym zakresie, a także przekazywanie użytkownikom tego
systemu i operatorom innych systemów odpowiednich danych;
5) prowadzenie pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego wprowadzanego do instalacji
magazynowych oraz odbieranego przez użytkowników tego systemu lub operatorów
innych systemów gazowych;
6) publikowanie informacji o wykorzystaniu instalacji magazynowych oraz o dostępnej
zdolności systemu magazynowania.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 82 1d.

73

Operator systemu skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego gazowego w

zakresie systemu skraplania gazu ziemnego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady
zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając
wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) dysponowanie mocą instalacji skroplonego gazu ziemnego;
2) udostępnianie zainteresowanym podmiotom niewykorzystanej zdolności instalacji
skroplonego gazu ziemnego na zasadach ciągłych i przerywanych;
3) eksploatację instalacji skroplonego gazu ziemnego w sposób zoptymalizowany,
niepowodujący nieuzasadnionych kosztów po stronie użytkowników tego systemu;
4) określanie ilości i jakości gazu ziemnego wprowadzanego do instalacji skroplonego
gazu ziemnego oraz odbieranego z tej instalacji przez użytkowników tego systemu
oraz współpracę operatorską w tym zakresie, a także przekazywanie użytkownikom
systemu skraplania gazu ziemnego i operatorom innych systemów odpowiednich
danych;
5) publikowanie informacji o wykorzystaniu oraz o dostępnej zdolności instalacji
skroplonego gazu ziemnego.
2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego
elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i
przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz
uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej
w sieci przesyłowej elektroenergetycznej;
2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy
zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej
dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych,

koordynowanie

prowadzenia

ruchu

sieciowego

w

koordynowanej sieci 110 kV;
3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z
innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
4) zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w
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a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi;
5)

współpracę

z

innymi

przedsiębiorstwami

operatorami

energetycznymi

w

systemów
celu

elektroenergetycznych

niezawodnego

i

lub

efektywnego

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju;
6) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz
jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych
do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu
przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie;
7)

zarządzanie

zdolnościami

przesyłowymi

połączeń

z

innymi

systemami

elektroenergetycznymi;
8) zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów
jakościowych energii elektrycznej;
9) bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności
odpowiednich

rezerw

zdolności

wytwórczych,

przesyłowych

i

połączeń

międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na
energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi
oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z:
a)

niezbilansowania

energii

elektrycznej

dostarczonej

i

pobranej

z

systemu

elektroenergetycznego,
b) zarządzania ograniczeniami systemowymi;
9a) prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego;
10) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym
przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami
elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem
technicznych ograniczeń w tym systemie;
11) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej
podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii;
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udostępnianie

użytkownikom

sieci

i

operatorom

innych

systemów

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o:
a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do
uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w
szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i
bilansowania

systemu,

planowanych

wyłączeniach

jednostek

wytwórczych

przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie
dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach
mocy tych jednostek wytwórczych,
b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit.
a;
13) opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu
po wystąpieniu awarii;
14) realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7;
15) opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z
operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu
pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV;
16) opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie
elektroenergetycznym;
17) określanie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych, a także
w zakresie budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej;
18) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej
elektroenergetycznej.
2a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany współpracować z
operatorem

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

w

utrzymywaniu

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej
oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV.
2aa.

74

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w ramach wykonywanej

działalności polegającej na przesyłaniu energii elektrycznej, może dokonywać
odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej zakupionej w celu, o którym mowa w ust. 2
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dokonywania

tej

odsprzedaży

na

giełdach

towarowych,

rynku

regulowanym,

zorganizowanej platformie obrotu lub w ramach jednolitego łączenia rynków, o których
mowa w art. 49a ust. 1.
2b. Za usługi świadczone przez operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku, o którym mowa w art. 9h ust.
3 pkt 2, właściciel sieci przesyłowej nie pobiera opłat.
3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w
zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady
zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając
wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z
zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej
dostarczania

oraz

we

współpracy

z

operatorem

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV;
2) eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący
niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;
3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania;
4)

współpracę

z

innymi

operatorami

systemów

elektroenergetycznych

lub

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów
elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz
efektywnego funkcjonowania tych systemów;
5) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z
wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej,
przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV;
6) bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na
energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami
systemowymi;
7) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z
operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania
przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV;
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podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii;
9)

dostarczanie

użytkownikom

sieci

i

operatorom

innych

systemów

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym korzyściach z tytułu
udostępnienia instalacji zarządzania popytem oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do
uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;
9a) umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
odbiorców przyłączonych do sieci poprzez:
a) budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi,
zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami
energetycznymi,
b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej
pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii
elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i
podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi
systemu przesyłowego,
c) opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich
standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w
instrukcji, o której mowa w art. 9g,
d) udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii
elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla
uzgodnionych okresów rozliczeniowych,
e) wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich
uwzględnianie w instrukcji, o której mowa w art. 9g,
f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego
wglądu w swoich siedzibach:
– aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej,
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działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
– wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców
umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej;
10) współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13;
[11) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych
z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub
rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej;]
<11)

planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć

związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię
elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych, budową ogólnodostępnych stacji
ładowania oraz infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, przyłączanych do sieci dystrybucyjnej;>
12) stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV;
13) opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z
sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz
współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV;
14) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej

oraz

współpracę

z

operatorem

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV.
pominięto ust. 3a – 14
[Art. 11za.
Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator ogólnodostępnej stacji
ładowania oraz inne podmioty w celu realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji
rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w zakresie
realizacji tych procesów wykorzystują systemy informacyjne współpracujące z centralnym
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ust. 5c.]
<Art. 11za.
Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz inne
podmioty w celu realizacji procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii
za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w zakresie realizacji
tych procesów wykorzystują systemy informacyjne współpracujące z centralnym
systemem informacji rynku energii w sposób określony w instrukcji, o której mowa w
art. 9g ust. 5c.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
463, 694, 720 i 1641)
Art. 148a.
[1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych, o których
mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.]
<1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o
których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w
art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla
autobusów.>
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych
pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272)

Art. 37.
Do zakresu działania UDT należy:
1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i
zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych;
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- 89 1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń
do odzyskiwania par paliwa;
2) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie
określonym ustawą;
2a) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa, w
zakresie określonym ustawą;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego;
4) szkolenie pracowników dozoru technicznego;
5) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
6) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie
wykonywania dozoru technicznego;
7)

inicjowanie

działalności

normalizacyjnej,

współudział

w

opracowywaniu

lub

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm
określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
8) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena
stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;
9) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń
technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie
ekspertyz;
10) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji
wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
11) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz
organizowanie doradztwa w tym zakresie;
12) współpraca z organami państwowymi, właściwymi organami innych państw, instytucjami
polskimi

i

zagranicznymi,

w

zakresie

zagadnień

dotyczących

bezpiecznego

funkcjonowania urządzeń technicznych;
13) współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do
harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej;
14) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia
techniczne;
15) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących,
obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania
nieniszczące;
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- 90 16) certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych;
17) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru
technicznego;
18) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.);
19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i
1565);
[20) wydawanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
110), oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 16 i art. 27 tej ustawy.]
<20)

wydawanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 26 ust. 1 i art. 29b ust. 1

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i …), przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 16,
art. 27 i art. 29c tej ustawy, oraz przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 29f
tej

ustawy,

z

wyłączeniem

wydawania

opinii,

przeprowadzania

badań

i przeprowadzania kontroli stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, zainstalowanych na
obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani
morskich oraz żeglugi śródlądowej.>
Art. 44.
1. Do zakresu działania TDT należy:
1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w
kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym
i żegludze śródlądowej,
d) urządzeniami technicznymi:
– znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej,
– znajdującymi się na pontonach,
– znajdującymi się w dokach,
– znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej,
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- 91 – związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami
ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz
przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie
innych

stanowisk

usytuowanych

na

terenie

przeznaczonym

do

prac

przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi
morskiej,
f) urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach
kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz
żeglugi śródlądowej;
1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących
urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f;
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego
nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
4) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w
pkt 1;
5) szkolenie pracowników TDT;
6) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 1 i 8-16 oraz art. 40a ust. 1, w
zakresie urządzeń określonych w pkt 1;
7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.);
8) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
[9) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
10) wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz przeprowadzanie
badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 tej ustawy;]
<9) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz
badań, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 29c tej ustawy, których
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 92 przedmiotem są stacje gazu ziemnego i stacje wodoru, zainstalowane na
obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani
morskich oraz żeglugi śródlądowej;
10) wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz opinii, o
których mowa w art. 26 ust. 1 i art. 29b ust. 1 tej ustawy, których przedmiotem są
stacje gazu ziemnego i stacje wodoru, zainstalowane na obszarach kolejowych,
bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi
śródlądowej;>
<10a)

przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 29f ust. 3 ustawy z dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której
przedmiotem są stacje gazu ziemnego i stacje wodoru, zainstalowane na
obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani
morskich oraz żeglugi śródlądowej;>
11) inicjowanie działalności mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w
transporcie;
12) współpraca z jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru
technicznego;
13) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub
opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm
określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, o których
mowa w art. 54 ust. 1;
14) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru
technicznego w zakresie urządzeń technicznych, o których mowa w art. 54 ust. 1;
15) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o
systemach

homologacji

typu

UE

i

nadzoru

rynku

silników

spalinowych

przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz.
1339).
2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje
statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji
klasyfikacyjnej.
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- 93 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, z późn. zm.)
Art. 400h.
1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich
funduszy należy odpowiednio:
1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek;
3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów wojewódzkich
funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość jednostkowa przekracza:
a) w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość
odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro,
b) w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5% przychodów
uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów
wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i
pracowników Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich
funduszy i pracowników biur wojewódzkich funduszy;
6) kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich
funduszy;
7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań z
działalności:
a) Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw klimatu,
b) wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi
właściwemu do spraw klimatu;
8) ustalanie zasad i trybu udzielania poręczeń, w tym dopuszczalnej łącznej wysokości
udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za zobowiązania
podmiotu lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania opłat prowizyjnych od
poręczeń.
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- 94 1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii działania
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;
2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i
wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok
objęty tą strategią;
3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia
30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią;
4) uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o
których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych
przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie;
5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;
6) uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym;
7) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i
rozliczania dotacji;
8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli
zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1 000 000 euro;
[9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania
obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia
udziałów do spółek;]
<9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania
obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach, wnoszenia
udziałów do spółek, a także obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa
lub

certyfikatów

inwestycyjnych

funduszy

inwestycyjnych

oraz

prawa

uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego
inwestowania;>
10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej.
3. (uchylony).
4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także:
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- 95 1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze
wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z
uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok
objęty tymi strategiami;
2) uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego
roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania
wojewódzkich funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska;
3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć
priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego
Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej
na terenie regionu wodnego;
4) uchwalanie rocznych planów finansowych;
5) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i
rozliczania dotacji;
5a) zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie poręczeń,
jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez ten
fundusz w roku poprzednim;
6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej;
7) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub
zbywania nieruchomości.
5. Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60%
wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewódzkiego
funduszu.
6. Dopuszczalna wysokość poręczeń za zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów nie
może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu
albo wojewódzkiego funduszu.
Art. 401c.
1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
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klimatu, o których mowa w art. 206 i 212.
2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju;
2) (uchylony);
3) finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów,
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i
likwidacji zakładów górniczych.
4. (uchylony).
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na wspieranie:
1) poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w
rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412);
3) rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na:
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- 97 a) nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
b) nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji
odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego;
4)

rozwoju

produkcji

instalacji

odnawialnego

źródła

energii

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
5) innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub
wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na:
a) promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach,
b) opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii
elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania
energii wytwarzanej w tych instalacjach;
6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady
zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa;
7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa
dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
8) przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z
funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej
gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
8a)

36

działań związanych z utworzeniem i prowadzeniem centralnego rejestru

oszczędności energii finalnej, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja
2016 r. o efektywności energetycznej;
9) 37 (uchylony);
10)

38

wykonywania zadań Krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego

określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych przez pokrywanie kosztów związanych z tymi zadaniami,
w przypadku gdy koszty te nie znajdują pokrycia ze środków zgromadzonych na
rachunku bankowym, o którym mowa w art. 49 ust. 2d tej ustawy.
5a. (uchylony).
6. (uchylony).
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8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7-7b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12, 13a i 13b, po pomniejszeniu o koszty
obsługi tych przychodów, przeznacza się na:
1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami,
zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną;
2) (uchylony);
2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w
zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, w tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie;
4) dofinansowanie działań w zakresie:
a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25,
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
b)

szkolenia

organów

administracji

publicznej

wykonujących

obowiązki

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów,
c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b;
5) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali
ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;
6) finansowanie kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8c.
9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
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działań krótkoterminowych;
2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.
9b.

39

Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi
tych przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub
uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących
zanieczyszczenie powietrza.
9c.

40

Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, i kwota przychodów, o których
mowa w art. 401 ust. 7 pkt 16-19, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów,
jednak nie więcej niż o 2% tych przychodów, przeznacza się na:
1) dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw
ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
2) dofinansowanie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży
sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do
ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;
3) pomoc dla wytwórców oraz przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw
odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego
(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie;
4) dofinansowanie dla:
a) producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną,
sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący
z biometanu, lub wodór,
b) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do
środków transportu, o których mowa w lit. a;
5) dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w
aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione
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wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub
energię elektryczną;
6) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za korzystanie z infrastruktury portowej
jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym
gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub
wykorzystujących do napędu energię elektryczną;
7) dofinansowanie:
a) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów,
biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego
gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego

z

biometanu,

lub

wodoru,

lub

energii

elektrycznej,

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań
konstrukcyjnych,
b) wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a;
8)

dofinansowanie

programów

edukacyjnych

promujących

wykorzystanie

biokomponentów w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, innych paliw
odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego
(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej,
wykorzystywanych w transporcie;
[9) dofinansowanie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych
biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem
ziemnym

(LNG),

w

tym

pochodzącym

z

biometanu,

lub

wodorem,

lub

wykorzystujących do napędu energię elektryczną;]
<9) dofinansowanie zakupu nowych pojazdów lub jednostek pływających zasilanych
biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem
ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub
wykorzystujących do napędu energię elektryczną;>
<9a)

udzielanie dopłat, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e, jeżeli

przedmiotem umów, w ramach których udzielane są te dopłaty, jest leasing
nowych pojazdów lub jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi,
sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w
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energię elektryczną;>
10) dofinansowanie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów,
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu
ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z
biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;
11) promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych;
[12) dofinansowanie zakupu nowych pojazdów kategorii М1 o której mowa w załączniku
nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), wykorzystujących do napędu energię
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub
wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;]
13) Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o
którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie stanowiącej 55%
wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
41

10.

Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o

których mowa w ust. 1-5 i 8-9c, są zobowiązaniami wieloletnimi.
42

11.

Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9c mogą być zmniejszane za zgodą

ministra właściwego do spraw klimatu. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do
spraw klimatu uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14
ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
43

11a.

Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430,
1747 i 2338).
12.

44

Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9c z przychodów Narodowego

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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przeznaczone na wspieranie rozwoju:
1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się
w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co
najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych
lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568), a w przypadku zastosowania ich w
instalacjach przemysłowych co najmniej 70%;
2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające
minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji
Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne
dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła
zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L
301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.);
3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania
słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach
europejskich,

w

tym

instalacje

podlegające

oznakowaniu

ekologicznemu,

etykietowaniu etykietami energetycznymi.
14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do
mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w
szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie
międzynarodowym.
Art. 411.
1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze
środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez:
1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej;
2) udzielanie dotacji, w tym:
a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
b) dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
c) dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
d) (uchylona),
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przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 865, z późn. zm.);
3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną
z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
1c. (uchylony).
1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca
2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji.
1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d,
określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu.
1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac
likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość
niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz.
1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym
harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do
Narodowego Funduszu.
2. Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii
ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - ministra
właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego.
3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na
zachowanie płynności finansowej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem
terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.
3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele
związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez
podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki
komunalnej.
3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat
ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest
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amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki
wodnej.
3c. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w ust. 1
pkt 1, stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna, mająca na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1
Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C
91 I z 20.03.2020, str. 1).
3d. Pomoc publiczna w formie zmiany warunków lub terminów spłaty pożyczki, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, lub w formie umorzenia pożyczki zgodnie z ust. 3 może być
udzielana jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trawiącej epidemii
COVID-19 (2020/C 91 I/01).
4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków
dewizowych.
5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń:
1) spłaty kredytów lub pożyczek,
2) spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,
3) zwrotu przyznanych środków
- pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu
ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń
odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na
wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli.
5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie.
5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń,
uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania.
6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw klimatu,
jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe,
zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez
ministra właściwego do spraw klimatu gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub
w części, z przyczyn określonych w tych umowach.
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nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem
przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.
<6b. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa
alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i
1595), za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu i ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem przemysłu i usług w
zakresie ochrony środowiska.>
pominięto ust. 7 – 11

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym
0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku
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motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5
t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów
nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i
nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
8) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z
wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
9) kategorii D1:
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łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
10) kategorii D:
a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy
lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
11) kategorii T:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub
pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
12) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy
kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie
kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może
przekraczać 3,5 t;
13) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie
jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14) kategorii D1+E - zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego
określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym
w prawie jazdy kategorii B+E;
16) kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa
całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu
państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem
wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
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złożonym

z

ciągnika

rolniczego

z

przyczepą

(przyczepami)

lub

pojazdu

wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z
pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;
[4) kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym
0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym]
<4) kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
nieprzekraczającej
nieprzekraczającym

11
0,1

kW

i

kW/kg,

stosunku
lub

mocy

motocyklem

do

masy

własnej

trójkołowym,

pod

warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
b) pojazdem

samochodowym

zasilanym

paliwami

alternatywnymi

o

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej
4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z
zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie
rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od
co najmniej 2 lat.>
- pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej
kategorii co najmniej od 2 lat.
5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu
może określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmienny od przepisów ust. 1,
uprawnienia osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do
celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach
świadczeń na rzecz obrony, a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się odpowiednio:
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związane z obronnością państwa;
2) wymagania w stosunku do uprawnień żołnierzy pełniących służbę poza granicami
kraju;
3) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz.
1420)
Art. 69.
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w
poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o
której mowa w art. 52 ust. 4 <i 8>, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów
egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji
egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska
uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz kieruje się odpowiednio
potrzebą zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, a także
zapewnienia

adekwatności

składów

komisji

egzaminacyjnych

i

zespołów

egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu,
ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład
komisji

egzaminacyjnych,

komunikatywności

treści

stwierdzających posiadanie kwalifikacji.
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- 110 USTAWA z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 i 1598)
[Art. 244.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena
kryteria oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówień, oraz sposób opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia
przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel
zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert.]

Art. 364.
1. Zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7,
nie stosują przepisów ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na:
[1) dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii;]
<1) dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakup świadectw
pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania
obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873), zakup
świadectw efektywności energetycznej, w celu wykonania obowiązku, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868), oraz zakup gwarancji
pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii;>
2) usługi przesyłania, magazynowania, dystrybucji paliw gazowych, skraplania gazu
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
2. Zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1, nie
stosują przepisów ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody.

Art. 417.
1. W przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert
są cena albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, o
których mowa w art. 242 ust. 2, lub inne kryteria, w szczególności rentowność,
bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne, określone w
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wydanych na podstawie art. 244.]
2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo
negocjacji bez ogłoszenia, określa w dokumentach zamówienia kryteria oceny ofert wraz
z ich opisem, podaniem wagi tych kryteriów oraz sposobem oceny ofert.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)

Art. 31zzh
1. Spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową oraz spółka wykonująca funkcję
giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi w okresie do dnia 30 września 2020 r.
dopuszczają

w

szczególności

następujące

formy

zabezpieczeń

niepieniężnych

wnoszonych na pokrycie depozytów zabezpieczających rozliczane przez te spółki
transakcje:
1) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503) potwierdzających wytworzenie energii z odnawialnych źródeł
energii, której okres wytworzenia rozpoczął się dnia 1 marca 2009 r., z wyłączeniem
praw majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego, której
okres produkcji rozpoczął się dnia 1 lipca 2016 r.;
2) uprawnienia do emisji, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1077);
3) gwarancje bankowe;
4) poręczenie spółki:
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poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz
b) posiadającej rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w
sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.)
co najmniej na poziomie kategorii ratingowej wskazanej w ust. 4 oraz spełniający
wymagania, o których mowa w ust. 3, oraz
c) która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub oświadczenie,
złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 §
1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Zwalnia się z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w stosunku do
maksymalnie 50% wartości wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1, podmiot
będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, w przypadku gdy podmiot ten:
1) posiada ocenę inwestycyjną, zwaną dalej "ratingiem kredytowym", dokonaną przez
instytucję wskazaną w ust. 3 na minimalnym poziomie określonym w ust. 4 oraz
2) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art.
777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Instytucjami, których rating kredytowy zwalnia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia
finansowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, są następujące agencje ratingowe:
1) Fitch;
2) Moody's;
3) Standard & Poor's.
4. Minimalny poziom długoterminowego ratingu kredytowego, który zwalnia z obowiązku
ustanowienia zabezpieczenia finansowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dla
instytucji wskazanej w ust. 3:
1) pkt 1 - wynosi BBB-;
2) pkt 2 - wynosi Baa3;
3) pkt 3 - wynosi BBB-.
5. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla podmiotu będącego
członkiem giełdowej izby rozrachunkowej nie może być większe niż 50% wartości
wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1.
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- 113 6. Dla zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wnoszonych przez
podmioty, które posiadają rating kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej
rating kredytowy dokonany przez instytucję wskazaną w ust. 3 na minimalnym poziomie
określonym w ust. 4, nie stosuje się limitów ilościowych ograniczających możliwość
wnoszenia tych form zabezpieczeń.
7. Suma zabezpieczenia finansowego w formach wskazanych w ust. 1 oraz zwolnienia z
obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2, nie może
być większa niż 90% wartości wymaganych zabezpieczeń dla danego podmiotu będącego
członkiem giełdowej izby rozrachunkowej
<8. Spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową oraz spółka wykonująca funkcję
giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje przepisy ust. 1–7 również do
dnia 30 czerwca 2022 r.>

USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1505 i 1642)

Art. 1.
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868)
wprowadza się następujące zmiany:
pominięto pkt 1 – 19
20) po rozdziale 2b dodaje się rozdziały 2c i 2d w brzmieniu:
"Rozdział 2c
Zasady funkcjonowania systemu pomiarowego
Art. 11t. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do dnia 31 grudnia
2028 r., zainstaluje liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego
odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby
punktów poboru energii u odbiorców końcowych, w tym stanowiących co najmniej 80%
łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwach
domowych,

posiadających

układ

pomiarowo-rozliczeniowy

bez

przekładników

prądowych lub napięciowych, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie
wyższym niż 1 kV, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2.
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1) 31 grudnia 2023 r. - w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15%,
2) 31 grudnia 2025 r. - w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35%,
3) 31 grudnia 2027 r. - w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65%
- łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 1.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zainstaluje nie później niż do
dnia 31 grudnia 2025 r. liczniki zdalnego odczytu na wszystkich stacjach
elektroenergetycznych transformujących średnie napięcie na niskie, stanowiących element
jego sieci dystrybucyjnej, skomunikowane z systemem zdalnego odczytu.
4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego pokrywa koszty zakupu licznika
zdalnego odczytu, jego zainstalowania i uruchomienia, a także koszty niezbędnej
infrastruktury technicznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania tego licznika u
odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci tego operatora o napięciu znamionowym nie
wyższym niż 1 kV.
5. Koszty realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 14, stanowią uzasadnione koszty
działalności operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z wyjątkiem
kosztów pokrytych przez odbiorcę końcowego, w przypadku, o którym mowa w ust. 6.
6. Odbiorca końcowy przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciela urządzeń,
instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń,
instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,
oraz odbiorca końcowy i wytwórca energii elektrycznej należący do spółdzielni
energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii mogą wystąpić z wnioskiem do tego operatora lub właściciela o:
1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu;
2) umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy, o ile
spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 4;
3) wyposażenie punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych należącego do odbiorcy końcowego w
licznik zdalnego odczytu w instalacji tego odbiorcy.
7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń,
instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń,
instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego:
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odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 6;
2) umożliwi komunikację licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego, o
którym mowa w ust. 6, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o to tego odbiorcy, o
ile spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust.
4;
3) wyposaży punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych należący do odbiorcy końcowego, o którym
mowa w ust. 6, w licznik zdalnego odczytu w terminie miesiąca od dnia wystąpienia o to
tego odbiorcy.
8. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w danym roku kalendarzowym
zainstaluje na wniosek odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1%
punktów poboru energii u odbiorców końcowych, przyłączonych do sieci tego operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Przepisu nie stosuje się do odbiorcy
końcowego i wytwórcy energii elektrycznej należącego do spółdzielni energetycznej w
rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii.
9. Odbiorca końcowy ponosi koszty zainstalowania i uruchomienia licznika zdalnego odczytu
na wniosek, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 3. Operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego publikuje na swojej strunie internetowej informację o możliwości
instalacji licznika zdalnego odczytu zgodnie z ust. 6, i uśredniony łączny koszt instalacji i
uruchomienia licznika zdalnego odczytu.
10. Operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

przekazuje

odbiorcy

końcowemu, o którym mowa w ust. 1 lub 6, podczas lub przed instalacją licznika
zdalnego odczytu, informacje dotyczące tego licznika, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11x ust. 2, w tym informacje o:
1) funkcjach licznika zdalnego odczytu;
2) przetwarzaniu danych osobowych tego odbiorcy;
3) uśrednionych oraz długoterminowych kosztach i korzyściach związanych z taką instalacją;
4) pokryciu i uwzględnieniu kosztów określonych w ust. 4 oraz w art. 45 ust. 1i w kosztach
działalności

przedsiębiorstw

energetycznych

zajmujących
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- 116 dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, i ujęciu ich w
taryfie ogłaszanej w sposób określony w art. 47 ust. 3.
11. Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 x ust. 2.
12. Licznik zdalnego odczytu zainstalowany u odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym może być wykorzystany do przedpłatowej formy rozliczeń w ramach umowy
kompleksowej. W takim przypadku informacje niezbędne do dokonywania tych rozliczeń
są prowadzone w systemie informacyjnym sprzedawcy, który jest obowiązany
przekazywać je do centralnego systemu informacji rynku energii oraz do odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, z uwzględnieniem art. 4k.
13. Zmiana formy rozliczeń na formę przedpłatową, o której mowa w ust. 12, jest bezpłatna.
14. Operatorzy systemów elektroenergetycznych lub właściciele urządzeń, instalacji lub sieci,
w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń, instalacji
lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, są
obowiązani dostosować użytkowane przed dniem 4 lipca 2019 r. systemy zdalnego
odczytu oraz liczniki zdalnego odczytu do wymagań określonych w ustawie oraz w
przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 2, w terminie do dnia 4 lipca 2031 r.
Art. 11u. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu
przesyłowego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w
przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na
których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, pozyskuje z licznika
zdalnego odczytu:
1) dane pomiarowe dotyczące w szczególności ilości energii elektrycznej i jej jakości oraz
wartości mocy i przekazuje je w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji
rynku energii;
2) informacje o innych zdarzeniach rejestrowanych przez ten licznik.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest uprawniony do wysyłania
polecenia do licznika zdalnego odczytu na obszarze swojego działania. Operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego wysyła polecenia do licznika zdalnego odczytu na
żądanie przekazane za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii
przez:
1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w przypadku:
a) wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w art. 11 ust. 7 lub art. 11c ust. 2 pkt 2,
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c) zawarcia umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług systemowych
- w zakresie poleceń wpływających na wielkość wprowadzanej lub pobieranej energii
elektrycznej;
2) sprzedawcę energii elektrycznej - w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej
z tym sprzedawcą lub w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c;
3) odbiorcę końcowego - na zasadach określonych w umowie zawartej z tym odbiorcą lub w
instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c;
4) podmiot upoważniony przez odbiorcę końcowego - w zakresie określonym w
upoważnieniu lub w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.
Art. 11w. W przypadku:
1) braku możliwości pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych z licznika
konwencjonalnego lub z licznika zdalnego odczytu - wyznacza się zastępcze dane
pomiarowe;
2) gdy dane pomiarowe pozyskane z licznika konwencjonalnego lub z licznika zdalnego
odczytu są błędne - wyznacza się skorygowane dane pomiarowe.
Art. 11x. 1. System pomiarowy działa w sposób niezawodny, zapewniając użytkownikom
systemu elektroenergetycznego prawidłowe rozliczenie za energię elektryczną oraz
świadczone usługi, jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych
pomiarowych i innych informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tych danych i
informacji, w szczególności ich poufności.
2. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy;
2) wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego
systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do
informacji rynku energii;
3) wymagania, jakie spełniają:
a) układy pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca
ich instalacji oraz ich przeznaczenia innego niż określone w pkt 9,
b) dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
c) polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania,
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gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania;
4) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego
odczytu;
5) sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób
dokonywania rozliczeń w tym trybie;
6) sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych
pomiarowych;
7) sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie
pomiarowym;
8) szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika
zdalnego odczytu;
9) wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z
urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;
10) informacje przekazywane odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 lub 6, o
liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych.
3. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2,
bierze pod uwagę:
1) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu pomiarowego;
2) niezawodność komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego
odczytu oraz centralnym systemem informacji rynku energii;
3) zapewnienie należytej obsługi procesów rynku energii;
4) zapewnienie równoprawnego traktowania użytkowników systemu pomiarowego;
5) stan rozwoju technologii informacyjnych;
6) rozwiązania stosowane na rynku energii elektrycznej, w tym zasady rozliczeń na tym
rynku;
7) warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie
ruchu sieciowego, eksploatację sieci oraz korzystanie z systemu elektroenergetycznego i
połączeń międzysystemowych;
8) zapewnienie wymaganego poziomu poufności danych pomiarowych i informacji rynku
energii;
9) wymagania dotyczące danych osobowych.
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informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie spełniają:
1) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym wymagania w zakresie ochrony
tej komunikacji przed nieuprawnioną ingerencją oraz nieuprawnionym dostępem,
2) urządzenia w gospodarstwie domowym na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego
odczytu
- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu
pomiarowego, niezawodnej komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a
urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, zakres
informacji niezbędnych użytkownikowi systemu w gospodarstwie domowym w celu
efektywnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej, interoperacyjność systemu
pomiarowego, równoprawne traktowanie użytkowników systemu pomiarowego, stan
rozwoju technologii informacyjnych, efektywność kosztową dostępnych technologii oraz
poufność danych i informacji w systemie pomiarowym.
Rozdział 2d
Zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii
Art. 11y. 1. Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady
zapewniające równoprawne traktowanie użytkowników systemu:
1) zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii;
2) pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników systemu na
potrzeby realizacji procesów rynku energii;
3) przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii informacje rynku
energii oraz inne informacje, do których jest uprawniony na potrzeby realizacji procesów
rynku energii;
4) wspiera realizację procesów rynku energii;
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
6) udostępnia uprawnionym użytkownikom systemu informacje rynku energii w zakresie
przewidzianym w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh i w sposób
określony w instrukcji opracowanej na podstawie art. 9g ust. 5c.
2. Operator informacji rynku energii zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1) standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
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operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie
umowy sprzedaży energii elektrycznej;
3) wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze działania danego
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie
umowy kompleksowej;
4) wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
5) informację o sprzedawcy zobowiązanym w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczonym na obszarze działania
danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
6) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oferują sprzedaż rezerwową;
7) wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oferują rezerwową usługę kompleksową;
8) wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe.
3. Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego.
Art. 11z. 1. Użytkownik systemu elektroenergetycznego, w szczególności sprzedawca energii
elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, [operator systemu
przesyłowego elektroenergetycznego oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania
realizuje proces wymiany informacji rynku energii]

<oraz operator systemu

przesyłowego elektroenergetycznego realizuje proces wymiany informacji rynku
energii> dotyczący umowy sprzedaży, umowy kompleksowej, umowy o świadczeniu
usług dystrybucji oraz dotyczący informacji o punkcie pomiarowym i o podmiocie
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, a także inne procesy rynku energii, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh, za pośrednictwem
centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Centralny system informacji rynku energii umożliwia wymianę informacji rynku energii
pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji procesów
rynku energii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh.
3. Centralny system informacji rynku energii może umożliwiać wymianę informacji rynku
energii pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 121 procesów rynku energii innych niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie art.
11zh.
4. Standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii określają w
szczególności:
1) sposób realizacji procesów rynku energii, z uwzględnieniem zależności między tymi
procesami;
2) komunikaty dotyczące procesów rynku energii wysyłane i odbierane przez centralny
system informacji rynku energii.
5. Procesy rynku energii nie dotyczą działań realizowanych w ramach centralnego
mechanizmu bilansowania handlowego ani działań realizowanych na giełdach
towarowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu
prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej taką
giełdę towarową lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia
bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej.
Art. 11za. Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator
ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty w celu realizacji procesów rynku
energii i wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu
informacji rynku energii w zakresie realizacji tych procesów wykorzystują systemy
informacyjne współpracujące z centralnym systemem informacji rynku energii w sposób
określony w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.
Art. 11zb. 1. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub
sieci, w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń,
instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,
przekazuje w postaci elektronicznej informacje rynku energii do centralnego systemu
informacji rynku energii, w szczególności:
1) informacje o:
a) punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym, po każdej zmianie informacji ich
dotyczących,
b) sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej:
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– umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży,
c) sprzedawcy z urzędu działającym na jego obszarze działania,
d) sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego obszarze działania,
e) sprzedawcy rezerwowym, oferującym na jego obszarze działania:
– sprzedaż rezerwową,
– rezerwową usługę kompleksową;
2) dane pomiarowe w celu realizacji procesów rynku energii lub na potrzeby realizacji
obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego określonych w przepisach prawa;
3) inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
2. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego
systemu informacji rynku energii informacje o odbiorcach, z którymi zawarł umowy
sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, oraz inne informacje w celu
realizacji procesów rynku energii.
3. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje w postaci elektronicznej do
centralnego systemu informacji rynku energii:
1) informacje o sprzedawcach energii elektrycznej oraz punktach poboru energii jednostek
wytwórczych, dla których podmiot pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe;
2) inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
4. Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub
właściciel urządzeń, instalacji, lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu
przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora
systemu elektroenergetycznego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
[operator ogólnodostępnej stacji ładowani] oraz inne podmioty, realizujące procesy
rynku energii lub wymieniające informacje za pośrednictwem centralnego systemu
informacji

rynku

energii,

zapewniają

poprawność

i

kompletność

informacji

przekazywanych przez nich do centralnego systemu informacji rynku energii.
5. Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub
właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 123 przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora
systemu elektroenergetycznego, [oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania] mogą
prowadzić własny rejestr odbiorców lub punktów pomiarowych, przechowywać
informacje rynku energii i przetwarzać je w celu wykonywania obowiązków ustawowych,
z wyłączeniem prowadzenia rozliczeń zgodnie z art. 4k.
Art. 11zc. 1. Operator informacji rynku energii udostępnia informacje rynku energii w postaci
elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1) użytkownikowi systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy końcowemu, wytwórcy,
posiadaczowi magazynu energii elektrycznej, którego dane te dotyczą,
2) podmiotowi upoważnionemu przez użytkownika systemu elektroenergetycznego, którego
dane te dotyczą - w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu,
3) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właścicielowi sieci, instalacji lub urządzeń, w
przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do sieci, instalacji lub urządzeń, na
których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, który dane te
przekazał - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach
prawa,
4) sprzedawcy energii elektrycznej - w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z
użytkownikiem systemu elektroenergetycznego za energię elektryczną,
5) Zarządcy Rozliczeń S.A. - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z
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) oraz w zakresie zadań
operatora rozliczeń energii odnawialnej wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii,
[6) operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawcy usług ładowania, operatorowi
systemu dystrybucyjnego i sprzedawcy - w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń
z dostawcą usług ładowania oraz ze sprzedawcą energii elektrycznej za pobraną energię
elektryczną w ogólnodostępnej stacji ładowania,]
7) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do rozstrzygania
indywidualnych spraw,
8) Prezesowi Głównego Urzędu Miar - w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań
określonych w przepisach prawa,
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- 124 9) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych przyznających im
dostęp do informacji rynku energii z tego systemu
- bez możliwości dalszego ich udostępniania innym podmiotom przez podmioty wskazane w
[pkt 2-9] <pkt 2–5 i 7–9>.
2. Podmioty, o których mowa w [ust. 1 pkt 3-6] <ust. 1 pkt 3–5>, mogą zlecać przetwarzanie
danych pomiarowych w ich imieniu osobom trzecim wyłącznie w związku z realizacją
przez nie celów przypisanych im w ust. 3.
3. Informacje rynku energii, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez
podmioty, o których mowa w ust. 1 [pkt 3-9] <pkt 3–5 i 7–9>, wyłącznie w celu:
1) zawarcia, wykonywania, zmiany lub ustalenia treści umowy z użytkownikiem systemu
elektroenergetycznego w zakresie dostarczania energii elektrycznej;
2) wykonywania obowiązków wynikających z udziału w rynku mocy;
3) dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej lub usługi przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej;
4) realizacji i rozliczeń umów dotyczących świadczenia usług systemowych;
5) zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
6) wykrywania nieprawidłowości w poborze energii elektrycznej;
[7) dokonywania rozliczeń za energię elektryczną w punkcie ładowania ogólnodostępnej
stacji ładowania;]
8) analiz statystycznych;
9) ustalenia istnienia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
10) rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe;
11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielane w postaci elektronicznej.
5. Operator informacji rynku energii udostępnia zagregowane dane pomiarowe w postaci
elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii na
potrzeby wynikające z obowiązków ustawowych:
1) podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe;
2) operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
3) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego;
4) sprzedawcy energii elektrycznej;
5) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki;
6) Prezesowi Głównego Urzędu Miar;
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8) Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
9) innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom, które wykazały
interes prawny.
6. Dostęp uprawnionych użytkowników systemu do informacji zgromadzonych w centralnym
systemie informacji rynku energii, przekazywanie do niego lub odbieranie z niego
informacji oraz korzystanie z tego systemu w celu realizacji przez tych użytkowników
systemu procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh,
odbywają się w postaci elektronicznej i są nieodpłatne.
Art. 11zd. 1. Podmioty wskazane w art. 11zc ust. 1 [pkt 3-9] <pkt 3–5 i 7–9> oraz operator
informacji rynku energii, w zakresie, w jakim przetwarzają informacje rynku energii,
zapewniają

ochronę

przed

działaniami

zagrażającymi

poufności,

integralności,

dostępności i autentyczności przetwarzanych danych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wykonywanych zadań:
1) ustalają szczegółowe wymagania w zakresie przydzielania uprawnień do dostępu do
informacji rynku energii oraz sposób przydzielania tych uprawnień;
2) zapewniają właściwą ochronę informacji rynku energii;
3) stosują szablon oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych, którego wzór
określają przepisy wydane na podstawie art. 11zh.
Art. 11ze. 1. Operator informacji rynku energii wypełnia w stosunku do osób fizycznych,
których dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z budową i
funkcjonowaniem centralnego systemu informacji rynku energii, obowiązki informacyjne
określone w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem
2016/679",

przez

zamieszczenie

stosownych

informacji

na

swoich

stronach

internetowych, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Podmioty obowiązane inne niż operator informacji rynku energii wypełniają w stosunku do
osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w centralnym systemie
informacji rynku energii obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14
rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie stosownych informacji na swoich stronach
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prowadzenia, oraz w swoich siedzibach w widocznym miejscu.
3. Realizacja żądań, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, następuje przez
złożenie wniosku przez osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane w
centralnym systemie informacji rynku energii do właściwego podmiotu, o którym mowa
w art. 1 Izb, i przekazanie przez ten podmiot sprostowanych lub uzupełnionych informacji
do centralnego systemu informacji rynku energii. Do operatora informacji rynku energii
nie stosuje się art. 16 rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym danych
osobowych przekazanych do centralnego systemu informacji rynku energii przez
podmioty, o których mowa w art. 11zb.
4. W przypadku realizacji żądań, o których mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, w
zakresie dostarczenia kopii danych osobowych w formie papierowej przez operatora
informacji rynku energii, zakres danych osobowych obejmuje dane pomiarowe
zsumowane do okresów nie krótszych niż dobowe.
5. Do przetwarzania przez operatora informacji rynku energii danych osobowych w
centralnym systemie informacji rynku energii nie stosuje się art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679.
6. Operator informacji rynku energii zamieszcza informacje o sposobie realizacji
obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 3 zdaniu drugim, ust. 4 i 5, na swoich
stronach internetowych, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
7. Podmioty obowiązane inne niż operator informacji rynku energii zamieszczają informacje
o sposobie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, na swoich stronach
internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o ile są obowiązane do jego
prowadzenia, oraz w swoich siedzibach w widocznym miejscu.
8. Operator informacji rynku energii zabezpiecza dane osobowe przetwarzane wraz z
informacjami rynku energii w sposób zapobiegający nadużyciom i niezgodnemu z
prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegający w szczególności na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych osób posiadających pisemnie lub
elektronicznie nadane upoważnienie do ich przetwarzania;
2) obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich
w poufności.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych w centralnym systemie informacji rynku energii
operator informacji rynku energii wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i
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zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, w szczególności przez nadawanie uprawnień do
przetwarzania minimalnej liczbie osób uprawnionych do dostępu do centralnego systemu
informacji rynku energii oraz opracowanie procedury określającej sposób zabezpieczenia
danych.
Art. 11zf. 1. Jednostkowe dane pomiarowe w centralnym systemie informacji rynku energii są
przechowywane przez okres 7 lat od dnia, w którym dane te zostały przekazane do
centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, operator informacji rynku energii anonimizuje
jednostkowe dane pomiarowe.
Art. 11zg. 1. W celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii
za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
2) w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z sieci, instalacji lub
urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego właściciel sieci, instalacji lub urządzeń,
3) sprzedawca energii elektrycznej,
4) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
[5) operator ogólnodostępnej stacji ładowania,]
6) inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii
za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii
- zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie elektronicznej przy użyciu wzorca
umowy określonego w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.
Art. 11zh. 1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu
informacji rynku energii;
2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1;
3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego
systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania;
4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii
oraz ich weryfikacji;
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użytkowników systemu i sposób ich publikacji;
6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.
2. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1,
bierze pod uwagę:
1) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii
oraz systemów pomiarowych z nim powiązanych;
2) zapewnienie niezawodnej komunikacji pomiędzy systemami informacyjnymi uczestników
rynku;
3) zapewnienie równoprawnego traktowania użytkowników systemu elektroenergetycznego;
4) bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
5) stan rozwoju technologii informacyjnych;
6) rozwiązania stosowane na rynku energii elektrycznej, w tym zasady rozliczeń na tym
rynku;
7) zapewnienie sprawnej realizacji procesów rynku energii;
8) warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie
ruchu sieciowego, eksploatację sieci oraz korzystanie z systemu elektroenergetycznego i
połączeń międzysystemowych;
9) regulacje wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polski w Unii Europejskiej, w tym
metody, warunki, wymogi i zasady stosowane na wspólnym rynku energii elektrycznej;
10) zapewnienie wymaganego poziomu poufności danych pomiarowych i innych informacji;
11) wymagania dotyczące danych osobowych.";
pominięto pkt 21 – 53
[Art. 9.
W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 1:
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) przekazuje w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji
rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 69 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne operatorowi informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dane dotyczące ilości zużytej energii
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- 129 elektrycznej odrębnie na świadczenie usług ładowania w każdym punkcie ładowania przez
dostawców usług ładowania oraz na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania;",
– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) przekazuje w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji
rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 69 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne operatorowi informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dane o dostawcach usług ładowania
świadczących

usługę

ładowania

w

punktach

ładowania

stanowiących

część

ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dane o sprzedawcy, z którym dostawca usług
ładowania posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej;",
– w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
"12) przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii w
rozumieniu art. 3 pkt 69 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne:
a) informacje o punktach poboru energii i punktach pomiarowych,
b) informacje o dostawcach usług ładowania świadczących usługi w punktach ładowania,
c) inne informacje na potrzeby realizacji procesów rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 7a
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z przepisami tej
ustawy.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dostawca usług ładowania
oraz sprzedawca energii elektrycznej, który zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej
z dostawcą usług ładowania prowadzącym działalność na tej stacji, pozyskuje dane
dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej odrębnie na świadczenie usług ładowania
oraz na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania wyłącznie od operatora informacji
rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, z zastrzeżeniem art. 4k ust. 2 tej ustawy.";
2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania przekazuje w postaci elektronicznej za
pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 69
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne operatorowi systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorowi informacji rynku energii w
rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
informację o zmianie przez dostawcę usług ładowania sprzedawcy energii elektrycznej.".]
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Operatorzy systemów

dystrybucyjnych

elektroenergetycznych,

właściciele

urządzeń,

instalacji lub sieci, dla których nie wyznaczono operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego,

operator

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego

[oraz

operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w
art. 9 ]nadadzą, każdy dla swojego urządzenia, instalacji lub sieci, punktom poboru energii
numery zgodnie ze standardem GS1 (GSRN), w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 20.
Operatorzy systemów

dystrybucyjnych

elektroenergetycznych,

właściciele

urządzeń,

instalacji lub sieci, dla których nie wyznaczono operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, [oraz operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu
art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 9] przekażą operatorowi systemu przesyłowego
elektroenergetycznego, w postaci elektronicznej, informacje o punktach pomiarowych w
rozumieniu art. 3 pkt 66 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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