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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 2 lutego 2022 r.                

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w sektorze naftowym 

(druk nr 621) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, zwanej dalej „specustawą”, jest – jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy – stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację 

polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Mając na względzie zagrożenia dotyczące dostępności pojemności magazynowych na 

potrzeby sektora naftowego, konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego 

rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach kryzysowych, potrzebę bieżącego zarządzania 

i optymalizowania pracy rafinerii PKN ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku, jak również, 

zgłaszane przez producentów i handlowców oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, 

problemy z uzyskaniem usługi magazynowej pod zapasy interwencyjne oraz handlowe – 

w ocenie projektodawcy – konieczne jest sprawne przeprowadzenie inwestycji, które 

zwiększą dostępność bezzbiornikowych (kawernowych) pojemności magazynowych na ropę 

naftową i produkty naftowe, a także rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej oraz 

produktów naftowych. Opiniowana ustawa umożliwi przygotowanie i realizację tego rodzaju 

inwestycji w oparciu o rozwiązania, które przewidziane są dla przygotowania i realizacji 

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (w oparciu o „specustawę”). Obowiązujące 

przepisy dotyczące strategicznych inwestycji w sektorze naftowym upraszczają 
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i przyśpieszają proces inwestycyjny (m.in. ograniczają katalog organów zaangażowanych 

w przygotowanie i realizację inwestycji oraz liczbę postępowań związanych z tą inwestycją). 

Katalog inwestycji, które będą realizowane w oparciu o regulacje „specustawy” określony 

został w znowelizowanym załączniku do tej ustawy. 

W następstwie noweli w oparciu o „specustawę” będą realizowane również inwestycje, 

których inwestorem będzie: 

1) podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania produktów naftowych na 

podstawie koncesji udzielonej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne lub magazynowania ropy naftowej – w bezzbiornikowych pojemnościach 

wykorzystywanych jako magazyn, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym, w Górze; 

2) jednostka zależna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, dla której jednostką dominującą jest podmiot wymieniony w pkt 1 

i której podmiot ten powierzył przygotowanie i realizację, w całości lub w części, 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym; 

3) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie. 

Dotychczas inwestorem inwestycji przygotowywanych i realizowanych w oparciu 

o  „specustawę” jest wyłącznie PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. Strategiczne 

inwestycje w sektorze naftowym, objęte dzisiaj obowiązującym załącznikiem do zmienianej 

„specustawy” nadal będą realizowane w oparciu o tę ustawę i przez tego samego inwestora 

(zob. część I załącznika w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą). 

Nowymi strategicznymi inwestycjami w sektorze naftowym (zob. część II i III 

załącznika do „specustawy” w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą), które będą 

przygotowywane i realizowane w oparciu o „specustawę” będą inwestycje w zakresie 

budowy, rozbudowy lub przebudowy (wraz z infrastrukturą towarzyszącą): 
 
1) części magazynowej Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra w Górze; 

2) części wydobywczej Kopalni Soli w Górze oraz Kopalni Soli w Mogilnie; 

3) nowej kopalni otworowej soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim; 
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4) istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych łączących magazyn 

kawernowy w Górze z systemem rurociągowym PERN Spółka Akcyjna; 

5) otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Damasławek; 

6) bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej 

Damasławek; 

7) rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub 

gazociągów na potrzeby działania otworowej kopalni soli kamiennej lub 

bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze złoża soli kamiennej 

Damasławek; 

8) rurociągów wody technologicznej, rurociągów solanki i innych rurociągów lub 

gazociągów w celu zmiany trasy istniejących rurociągów wody technologicznej, 

rurociągów solanki i innych rurociągów lub gazociągów, na potrzeby działania 

otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na 

obszarze złoża soli kamiennej Damasławek lub na potrzeby działania kopalni lub 

magazynu ropy naftowej i paliw w Górze. 

Ponadto opiniowana ustawa: 

1) uwzględnia w definicji pojęcia „infrastruktura niezbędna do obsługi” specyfikę nowych 

inwestycji, które będą przygotowywane i realizowane w oparciu o „specustawę”, 

w szczególności w zakresie infrastruktury wodno-solankowej oraz funkcjonowania 

kopalni otworowych soli kamiennej; 

2) wprowadza dodatkowe ułatwienia i usprawnienia, związane ze stosowaniem ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze do inwestycji 

przygotowywanych i realizowanych w oparciu o „specustawę”, polegające m.in. na: 

a) uproszczeniu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie soli 

kamiennej oraz koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 

w tym na uproszczeniu sposobu zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania, 

wydanej decyzji oraz innych czynnościach organu administracji publicznej, 

b) skróceniu z 2 lat do 6 miesięcy terminu, w jakim gmina ma obowiązek wprowadzić 

do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

obszar udokumentowanego złoża kopaliny (soli kamiennej),  

c) wydłużeniu z 3 do 5 lat ważności prawa pierwszeństwa do ustanowienia 

użytkowania górniczego wymaganego do realizacji inwestycji oraz prawa do 
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informacji geologicznej niezbędnej do prowadzenia działalności wymaganej do 

realizacji inwestycji, 

d) wydłużeniu z roku do 2 lat terminu, w jakim zachowuje ważność umowa 

użytkowania górniczego w przypadku nieuzyskania stosownej koncesji. 

Do postepowań dotyczących strategicznych inwestycji w sektorze naftowym będących 

w toku w dniu wejścia w życie ustawy stosowane będą przepisy dotychczasowe. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1912). Marszałek Sejmu skierowała projekt do 

Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. 

rekomendowała jego przyjęcie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 1952). W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono wniosków legislacyjnych. 

W trzecim czytaniu projekt ustawy poparło 444 posłów, 1 był przeciw, zaś 11 posłów 

wstrzymało się od głosu. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do niego zmian 

merytorycznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


