


AUTOPOPRAWKA 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw  

 

Art. 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

833 i 843) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9h: 

a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem” dodaje się wyrazy „ust. 1a, 1b i”; 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznacza operatora systemu 

połączonego gazowego w przypadku, gdy wnioskodawca będący właścicielem 

jednocześnie sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej 

lub instalacji skroplonego gazu ziemnego wystąpi o to we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1. 

1b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznacza operatora systemu 

połączonego elektroenergetycznego w przypadku, gdy wnioskodawca będący 

właścicielem jednocześnie sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej wystąpi 

o to we wniosku, o którym mowa w ust. 1.”; 

2) w art. 16b:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany 

przekazywać środki na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu 

z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania energii elektrycznej, uwzględnionego w kalkulacji taryf na przesyłanie 

energii elektrycznej na rok poprzedzający rok przekazania tych środków.”; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Środki, o których mowa w ust. 3, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przekazuje do dnia 30 czerwca każdego roku 

budżetowego.””. 

 



UZASADNIENIE 

Autopoprawka stanowi uzupełnienie art. 4 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 843), 

o zmiany w zakresie art. 9h. 

Dodawane w autopoprawce przepisy przyznają właścicielowi jednocześnie sieci 

przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu 

ziemnego albo sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uprawnienia 

w postaci prawa wyboru, czy swoje zadania będzie realizować jako operator systemu 

połączonego. Co za tym idzie, właściciel sieci przesyłowej będący jednocześnie właścicielem 

sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego 

albo sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej może wybrać, czy będzie 

zarządzać swoimi systemami gazowymi albo systemami elektroenergetycznymi jako operator 

systemu połączonego czy jako operator systemu przesyłowego i jednocześnie operator 

odpowiednio systemu dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych lub skraplania gazu 

ziemnego albo operator systemu przesyłowego i jednocześnie operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

Autopoprawka ma na celu ułatwienie funkcjonowania operatora systemu przesyłowego 

gazowego w obszarze niskoemisyjnego transportu. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 i 284), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jest odpowiedzialny m.in. za budowę stacji 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) – istotnego niskoemisyjnego paliwa 

wykorzystywanego w transporcie. Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie operatora 

w ramach różnych działalności, konieczne jest dostosowanie regulacji ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, poprzez zagwarantowanie operatorowi systemu 

przesyłowego gazowego możliwości funkcjonowania w ramach wyznaczenia na operatora 

różnych systemów, bez konieczności ich integracji w jedno uprawnienie. Jednocześnie, 

dla zapewnienia spójności, proponowane zmiany obejmują również operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego. 

Mając na uwadze to, że rozwiązanie zaproponowane w autopoprawce precyzuje 

obowiązujące przepisy oraz ułatwia funkcjonowanie operatora systemu przesyłowego, przyjąć 

należy, że wywrze ono pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. 



– 2 – 

Autopoprawka projektu ustawy nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa 

lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

W przepisach zaproponowanych w autopoprawce nie wprowadza się upoważnienia 

do wydawania aktów wykonawczych. 

Rozwiązanie zaproponowane w autopoprawce jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Przepisy w proponowanym w autopoprawce brzmieniu nie wywierają wpływu 

na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Rozwiązanie przewidziane w autopoprawce nie zostało poddane konsultacjom 

społecznym. 
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