
Druk nr 139-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI DO SPRA W ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134) 

Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r.- zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu -skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 139 do Komisji do Spraw 

Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 21 grudnia 2015 r. 

wnosi: 

Wy s o ki S ej m raczy następujące poprawki: 

l) w art. l po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) po art. 194 dodaje się art. 194a w brzmieniu: 
,,Art. 194a. Na potrzeby ustalenia średniej rocznej, o której mowa wart. 44 ust. 8 pkt 

2, uwzględnia się ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie od dnia 
l stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie rozdziału 4."; 

-KP PiS 

-przyjąć 

2) wart. l pkt 4 nadać brzmienie: 

"4) art. 223 otrzymuje brzmienie: 

,,Art. 223. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem: 

l) rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 
9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 
pkt l lit. a, które wchodzą w życie z dniem l lipca 2016 r., z 
wyjątkiem: 

a) art. 41 ust. 10-13, art. 41 ust. 15-18 oraz art. 41 ust. 20, które 
wchodzą w życie z dniem l stycznia 2016 r., 



-KPPSL 

b) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7-11, które wchodzą w życie z 
dniem l maja 2015 r., 

c) art. 106-115, które wchodzą w życie z dniem l października 2015 
r., 

d) art. 41 ust. 14 i 19, które wchodzą w życie l stycznia 2016 r.; 

2) art. 179 pkt 5 i 7-10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą w 
życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";"; 

-odrzucić 

3) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: 

"Art. 2a. Zatwierdzone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla 
energii elektrycznej albo zmiany tych taryf, ustalone przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez 
Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, 
obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której 
mowa w art. l niniejszej ustawy dotyczących sposobu obliczania i 
pobierania powołanej opłaty.". 

-KP PiS 

-przyjąć 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

/-/Wojciech Zubowski /-/Marek Suski 


