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W ślad za przekazanym w dniu 5 kwietnia 2018 r. projektem ustawy o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw przesyłam 

projekt aktu wykonawczego. 
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ENERGII I) 

z dnia 

Projekt 

w sprawie określenia sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk 

postojowych zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz 

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych2) 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 31 7 i ... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk 

postojowych zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych. 

§ 2. 1. Podmioty projektujące i budujące budynki użyteczności publicznej oraz budynki 

mieszkalne wielorodzinne lub przeprowadzające ich gruntowne remonty muszą zapewnić, 

żeby instalacja elektryczna danego budynku zapewniała możliwość instalacji punktów 

ładowania. 

2. Biorąc pod uwagę przepis ust. 1, wymaganą moc przyłączeniową ustala się 

w następujący sposób: 

Moc przyłączeniowa= 10% planowanej liczby stanowisk postojowych x 3,7 Kw. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 

MINISTER ENERGII 

1l Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314). 

Z) Niniejsze rozporządzenie 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). 
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UZASADNIENIE 

Cel wydania aktu 

Opracowano projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia sposobu 

ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych zlokalizowanych przy budynkach 

użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wydanie 

powyższego rozporządzenia jest konieczne w celu realizacji zapisu wynikającego z art. 12 

ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto, wydanie 

przedmiotowego rozporządzenia wdroży część przepisów dyrektywy 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). 

Stan faktyczny i prawny 

Obecnie w prawodawstwie Polskim me ma rozporządzenia określającego sposób 

ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych zlokalizowanych przy budynkach 

użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Powyższe wynika 

z faktu, iż konieczność wydania takiego rozporządzenia została zapisana po raz pierwszy 

w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wejście w życie przepisów ww. 

ustawy powoduje konieczność opracowania projektu rozporządzenia w powyższym zakresie. 

Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie 

Wejście w życie projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia sposobu 

ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych zlokalizowanych przy budynkach 

użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych spowoduje, że 

budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w 

gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, 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. 

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

W obecnym stanie prawnym brak jest rozporządzenia określającego sposób ustalania 

mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych zlokalizowanych przy budynkach 

użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 



„ 
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Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597), dlatego też projekt nie podlega procedurze notyfikacji. 

Przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga 

przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 

Rozporządzenie, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie określenia sposobu 
ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych 
zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Energii 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Szymon Byliński tel. (22) 695 82 88 

Data sporządzenia 
18.12.2017 

Źródło: 
Upoważnienie ustawowe - art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. poz. 317, z późn. 
zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Energii 

Opracowano projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla 
stanowisk postojowych zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. 
Wydanie powyższego rozporządzenia jest konieczne w celu realizacji zapisu wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto, wydanie przedmiotowego rozporządzenia wdroży część 
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 
infrastruktury aliw alternatywn eh (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1). 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie przedmiotowego projektu rozporządzenia. Określenie 
w drodze rozporządzenia sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych 
zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
ma przyczynić się do rozwoju wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce. Oczekiwanym efektem 
instalowania punktów ładowania przy budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych jest wzrost zainteresowania zaku em samochodów ładowan eh energi elektryczną. 

Skutki w okresie 10 lat od we'ścia w życie zmian [mln zł 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ł cznie (0-10) 

Dochody ogółem 
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budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
Wydatki ogółem 
budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Saldo ogółem 

budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 
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Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie o 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
zrman 
W ujęciu duże 

pieniężnym przedsiębiorstwa 
(w mln zł, sektor mikro-, 
ceny stałe małych i średnich 
z .„ r.) przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu duże 
niepieniężny przedsiębiorstwa 
m sektor mikro-, 

małych i średnich 
przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Niemierzalne 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 



D nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

LJ zmniejszenie liczby dokumentów 
O zmniejszenie liczby procedur 
O skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
O inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

Komentarz: 
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LJtak 
Dnie 
D nie dotyczy 

LJ zwiększenie liczby dokumentów 
O zwiększenie liczby procedur 
O wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
O inne: 

Dtak 
Dnie 
D nie dotyczy 
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środowisko naturalne 
O sytuacja i rozwój regionalny 
O inne: 

Omówienie wpływu 

30/04/rch 

- - - -- ~ - - - --- -- - - ~ 

O demografia 
O mienie państwowe 

O informatyzacja 
O zdrowie 


