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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 stycznia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

(druk nr 610) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem ustawy jest zmiana ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

polegająca na uchyleniu w art. 4h tej ustawy przepisu ust. 3b, stanowiącego, że 

przedsiębiorstwo energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 

pionowo, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych przy 

wykorzystaniu sieci gazowej zasilanej wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonej 

z innymi sieciami gazowymi, może w zakresie takiej sieci odmówić świadczenia usług 

dystrybucji paliw gazowych przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego 

artykułu, i uzyskaniem prawomocnej decyzji, o której mowa w ust. 3 tego artykułu, pod 

warunkiem niezwłocznego wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem 

o czasowe zwolnienie z obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 zmienianej ustawy, 

podając uzasadnienie odmowy. 

Ustawa zakłada również uchylenia w art. 56 ust. 1 zmienianej ustawy przepisu pkt 16 

jako konsekwencji uchylenia w art. 4h ust. 3b. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 16 przewidującego 

bowiem, że karze pieniężnej podlega ten, kto z nieuzasadnionych powodów nie występuje do 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z wnioskiem, o którym mowa w art. 4h ust. 3b. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe (art. 2 i art. 3), dotyczące postępowań objętych 

zakresem regulacji art. 4h ust. 1 i 3b ustawy – Prawo energetyczne. 

Ustawa wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia (art. 4). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie poselskie w dniu 16 grudnia 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1892).  

W dniu 29 grudnia 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. 

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r., przyjęła projekt i wniosła o jego 

uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 1909). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 46. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 

stycznia 2022 r. 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 440 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Proponowany w art. 3 opiniowanej ustawy przepis przejściowy umarza z mocy prawa 

postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h ust. 1  

ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, złożonych przed 

dniem 3 lipca 2021 r. i niezakończonych prawomocną decyzją do dnia wejścia w życie 

opiniowanej ustawy. Brak zmian w opiniowanej ustawie ww. art. 4h ust. 1 sugeruje, że nie 

wpływa ona na stosunki powstałe na podstawie tego przepisu, a w takim przypadku 

zamieszczenie go w opiniowanej ustawie należałoby uznać za niezgodne z § 30 Zasad 

techniki prawodawczej. Zgodnie bowiem z dyrektywą § 30 Zasad techniki prawodawczej 

w przepisach przejściowych reguluje się tylko wpływ nowej ustawy albo znowelizowanej 

ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych bez 

względu na to, czy do tych stosunków zamierza się stosować przepisy dotychczasowe, 

przepisy nowe czy przepisy regulujące ten wpływ w sposób odmienny od przepisów 

dotychczasowych i przepisów nowych. Wyjaśnienia wymaga więc przez przedstawiciela 

wnioskodawców, w jakim zakresie proponowany przepis art. 3 wpływa na stosunki powstałe 

na podstawie art. 4h ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Należy zaznaczyć, że przepis ten 
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został dodany na etapie pierwszego czytania w Sejmie w Komisji do Spraw Energii, Klimatu 

i Aktywów Państwowych i Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 

i w związku z tym nie został wyjaśniony w uzasadnieniu do projektowanej ustawy. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


