U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 8 września 2022 r.
w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 września 2022 r.
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w pkt 3 wyrazy „podmiot, o którym mowa w” zastępuje się wyrazami
„przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu”;

2)

w art. 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorstwo

energetyczne

posiadające

koncesję

na

prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do
odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, i wykonujące tę działalność, dla:”;

3)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy „źródła lub grupy źródeł stosujących ten sam rodzaj paliwa”
zastępuje się wyrazami „źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam
rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej”;

4)

w art. 3:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość średniej
ceny wytworzenia ciepła przez danego wytwórcę ciepła na dzień 31 marca 2022 r.
powiększoną o 40%.”,
b) skreśla się ust. 4;

5)

w art. 3:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest wyższa
od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła, od dnia
1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. są stosowane ceny lub stawki opłat
w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą.”,
b) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest niższa od
średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła, przedsiębiorstwo
energetyczne, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w rozliczeniach z odbiorcami, o których
mowa w art. 4 ust. 1, stosuje tę cenę.”;

6)

w art. 3 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wytwórca ciepła i sprzedawca ciepła odstępują od stosowania cen lub stawek
opłat ustalonych na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą
w przypadku wykorzystania limitu wydatków przeznaczonych na rekompensaty dla
przedsiębiorstw energetycznych, o którym mowa odpowiednio w art. 62 ust. 1 pkt 1
albo 2.”;

7)

w art. 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. O wysokości wyliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne średniej ceny
z rekompensatą i nabyciu przez odbiorcę ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1,
uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła,
sprzedawca ciepła informuje tego odbiorcę, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie
ustawy.”;

8)

w art. 4:
a) w ust. 1:
– w pkt 2 i 3 po wyrazach „pkt 4” dodaje się wyrazy „i 5”,
– w pkt 4 w lit. r na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5
w brzmieniu:
„5) o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 – małych
przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r.
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poz. 24, 974 i 1570).”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przy ustalaniu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla
odbiorców ciepła, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5:
1)

nie uwzględnia się lokali podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
w których odbiorcy ci prowadzą działalność;

2)

uwzględnia się zużycie ciepła na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach
mieszkalnych tych odbiorców, a także na potrzeby części wspólnych budynków
wielolokalowych tych odbiorców.”;

9)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 – podmiotów będących:”;

10)

w art. 4 w ust 1 w pkt 4 w lit. r kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się
lit. s w brzmieniu:
„s) spółdzielniami mieszkaniowymi.”;

11)

w art. 5:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w celu umożliwienia
stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą,”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiorca ciepła, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, składa w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do
stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.”,
c) skreśla się ust. 5;

12)

użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b, w art. 6 w ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w pkt 1 i w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 dwukrotnie, w ust. 4 i 5, w art. 26
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, 3 i 4, w ust. 6 w zdaniu drugim,
w ust. 9 i w ust. 10 w pkt 5 oraz w art. 53 w ust. 2 wyrazy „pkt 4” zastępuje się
wyrazami „pkt 4 i 5”;
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13)

w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyrazy „szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana”
zastępuje się wyrazami „szacowanego udziału ciepła, które będzie zużywane”;

14)

w art. 5 w ust. 6 po wyrazach „umowy kompleksowej” dodaje się wyrazy „ , o której
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, zwanej dalej „umową
kompleksową””;

15)

w art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym
w budynku wielolokalowym odbiorcy, o którym mowa ust. 1 pkt 2 i 3, informuje go
o prowadzeniu takiej działalności, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia jej
prowadzenia, a w przypadku gdy podmiot rozpoczął jej prowadzenie przed dniem
wejścia w życie ustawy, w terminie 7 dnia od dnia wejścia w życie ustawy.”;

16)

w art. 6 w ust. 3 wyrazy „która w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, określi”
zastępuje się wyrazami „która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła”;

17)

w art. 7 w ust. 2, w art. 8 w ust. 1 oraz w art. 53 w ust. 3 wyrazy „pkt 2–4” zastępuje
się wyrazami „pkt 2–5”;

18)

w art. 10:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz posiadanych danych historycznych,”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy odbiorca ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawca ciepła w systemie
ciepłowniczym określa:
1)

szacowaną ilość ciepła, która miesięcznie będzie zużywana przez tego odbiorcę,
określoną na podstawie danych historycznych, o której informację przekazuje
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wytwórcy ciepła w tym
systemie,
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2)

rzeczywistą ilość ciepła sprzedaną do tego odbiorcy w okresie od dnia
1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r., o której informację
przekazuje wytwórcy ciepła w tym systemie w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

– jako całość sprzedanego ciepła do tego odbiorcy.”;

19)

w art. 10 w ust. 1 i 2 wyrazy „ceny za moc zamówioną” zastępuje się wyrazami „ceny
za zamówioną moc cieplną”;

20)

w art. 10 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku gdy odbiorca ciepła złożył oświadczenie po terminie, o którym
mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 4, lub po zmianie danych, o których mowa w art. 5
ust. 7 i art. 6 ust. 7, sprzedawca ciepła przekazuje informację o szacowanej ilości
ciepła w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono oświadczenie, do wytwórcy ciepła w tym systemie.”;

21)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy „od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.” zastępuje
się wyrazami „od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.”;

22)

w art. 12:
a) w ust. 4 w objaśnieniu symbolu „CR” wyrazy „art. 3 ust. 4 i 5” zastępuje się
wyrazami „art. 3 ust. 5”,
b) w ust. 6 wyrazy „art. 3 ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 5”;

23)

w art. 13 w ust. 5 w pkt 3, w art. 26 w ust. 10 w pkt 3 i w art. 55 w ust. 5 w pkt 3
wyraz „NIP” zastępuje się wyrazami „numer identyfikacji podatkowej (NIP)”;

24)

w art. 13 w ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) numer

rachunku

bankowego

albo

rachunku

w

spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacona rekompensata;”;

25)

w art. 14 w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli podmiot uprawniony zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej
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w zakresie wytwarzania ciepła przed rozliczeniem rekompensaty, o którym mowa
w art. 15, kwotę rekompensaty uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot
uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami.”;

26)

w art. 15 w ust. 3 po wyrazie „podatkowych” dodaje się wyrazy „w terminie do dnia
15 września 2023 r.”;

27)

w art. 22 wyraz „decyzji” zastępuje się wyrazami „decyzji administracyjnych”;

28)

w art. 24:
a) w ust. 1:
– w pkt 3 po wyrazie „olejowy” dodaje się wyraz „ , albo”,
– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) kocioł zasilany energią elektryczną”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.”;

29)

w art. 24 skreśla się ust. 4 i 5;

30)

w art. 24 w ust. 8 wyrazy „po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2
ust. 1” zastępuje się wyrazami „po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od
przedsiębiorcy, któremu przysługiwała za to rekompensata na podstawie”;

31)

w art. 24 w ust. 12 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych dodatek
dla gospodarstw domowych jest wypłacany na konto zarządcy budynku.”;

32)

w art. 24 w ust. 26 w zdaniu pierwszym i drugim oraz w art. 26 w ust. 15 wyraz
„decyzji” zastępuje się wyrazami „decyzji administracyjnej”;

33)

w art. 24 w ust. 29 wyrazy „wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych” zastępuje

–7–
się wyrazami „wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych”;

34)

w art. 26 w ust. 9 wyraz „siedziby” zastępuje się wyrazami „prowadzenia
działalności”;

35)

w art. 26 w ust. 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) numer

rachunku

bankowego

albo

rachunku

w

spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacony dodatek dla
podmiotów wrażliwych;”;

36)

w art. 30 w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „oraz wypłat dodatków” zastępuje się
wyrazami „oraz wypłaty dodatków”;

37)

w art. 30:
a) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie,
b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki wojewodzie
w terminie:

38)

1)

na wypłaty za czwarty kwartał 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.;

2)

na wypłaty za pierwszy kwartał 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.;

3)

za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r.”;

w art. 34 w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zobowiązany jest”
zastępuje się wyrazami „jest obowiązany”;

39)

w art. 35 w ust. 1 wyrazy „tej decyzji” zastępuje się wyrazami „tej decyzji
administracyjnej”;

40)

w art. 36:
a) w ust. 1 po wyrazach „pkt 2” dodaje się wyrazy „i 3”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku ukarania za czyn określony w ust. 1 osoby, która nie dopełniła
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obowiązku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz podmiotów, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2, sąd może orzec zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu
wspólnoty mieszkaniowej lub członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej.”;

41)

dodaje się art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385 i 1723) w art. 47 ust. 2g otrzymuje brzmienie:
„2g. Prezes URE ustala i ogłasza w Biuletynie URE wysokość wskaźnika
referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f, co najmniej raz w roku w terminie do
dnia 31 marca każdego roku lub częściej, w przypadku gdy jest to uzasadnione
zmianą

warunków

wykonywania

działalności

gospodarczej

przez

przedsiębiorstwo energetyczne.”.”;

42)

dodaje się art. 41a i art. 41b w brzmieniu:
„Art. 41a. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385 i 1723) w art. 47 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Przepis ust. 1b w zakresie stosowania w rozliczeniach z odbiorcami
zaliczkowego

sposobu

rozliczeń

ma

zastosowanie

do

przedsiębiorstw

energetycznych, które przed wystąpieniem do Prezesa URE z wnioskiem
o zatwierdzenie

taryfy

zakończyły

przekształcenia

własnościowe

lub

organizacyjno-prawne. Do czasu zakończenia tych przekształceń stosuje się
dotychczasowe taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE.”.
Art. 41b. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) w art. 146da po ust. 1
dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. W okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
dla:
1)

gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników
spalinowych,

2)

oleju opałowego,

3)

pelletu
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– stawka podatku wynosi 0%.
1b. Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawca
dokonujący sprzedaży gazu płynnego (LPG), oleju opałowego oraz pelletu,
o których mowa w ust. 1a, zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu
przedsiębiorstwa, w którym jest dokonywana sprzedaż tych towarów, czytelną
informację, że od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
sprzedaż tych towarów jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną
do wysokości 0%.
1c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu, wzór informacji, o której mowa w ust. 1b.”.”;

43)

skreśla się art. 43 i art. 63;

44)

w art. 50 w pkt 1 skreśla się lit. b;

45)

dodaje się art. 51a w brzmieniu:
„Art. 51a. 1. W przypadku jednostek kogeneracji, dla których taryfy są ustalane
zgodnie z art. 47 ust. 2f ustawy – Prawo energetyczne, do ustalonej zgodnie z art. 47
ust. 2f w związku z art. 44–46 tej ustawy ceny ciepła będącej podstawą do kalkulacji
planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła przyjmowanych do kalkulacji cen
i stawek opłat w taryfie dla ciepła, dolicza się:
1)

w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi – 15 zł/GJ;

2)

w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi – 29 zł/GJ;

3)

w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym – 23 zł/GJ;

4)

w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła
energii – 30 zł/GJ.
2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 1, w których do

wytwarzania ciepła zużywanych jest jednocześnie kilka rodzajów paliwa, kwotę,
o której mowa w ust. 1, ustala się jako średnią z wartości podanych w ust. 1 ważoną
planowanym udziałem energii chemicznej poszczególnych paliw zużywanych do
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych jednostkach.
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3. Ustalona zgodnie z ust. 1 cena ciepła będąca podstawą do kalkulacji
planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła może być wyższa niż cena ustalona
przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie
z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy
– Prawo energetyczne i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2
pkt 18 lit. c tej ustawy.
4. Doliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przez okres 12 miesięcy od
dnia wprowadzenia do stosowania taryfy uwzględniającej takie doliczenie.
Przedsiębiorstwa energetyczne mogą wystąpić o zmianę obowiązującej taryfy dla
ciepła w celu uwzględnienia w niej doliczenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku
zmiany taryfy w okresie jej obowiązywania i zakończenia obowiązywania taryfy przed
upływem 12 miesięcy od pierwszego dnia zastosowania tego doliczenia, doliczenie to
uwzględnia się również w nowej taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE przez okres
pozostały do upłynięcia 12 miesięcy od pierwszego dnia jej zastosowania.”;

46)

skreśla się art. 61.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 i 8 września 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
i uchwalił do niej 46 poprawek.
Dokonując analizy ustawy pod kątem zgodności z Konstytucją Senat uznał za konieczne
przyjęcie poprawek nr 29 i 44 zapewniających równe traktowanie wszystkich gospodarstw
domowych znajdujących się w takiej samej sytuacji. W ocenie Senatu proponowane
w obecnym kształcie przepisy, w sposób nieuzasadniony uprzywilejowują gospodarstwa
domowe zamieszkujące pod wspólnym adresem z innymi gospodarstwami domowymi, które
jako pierwsze złożyły wniosek o wypłatę dodatku. Takie działanie ustawodawcy nie znajduje
aprobaty w kontekście określonej odpowiednio w art. 2 i art. 32 Konstytucji zasady
demokratycznego państwa prawnego, zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady
równości wobec prawa, w stosunku do gospodarstw domowych. W związku z tym Senat
uznał za konieczne usunięcie przepisów wyłączających możliwość uzyskania dodatku przez
gospodarstwo domowe w sytuacji gdy decyduje o tym wyłącznie kryterium pierwszeństwa
złożenia wniosku o wypłatę dodatku.
Dokonując

analizy

ustawy

pod

kątem

negatywnych

skutków

dla

zdrowia

i wpływającego na nie środowiska naturalnego, Senat uznał za konieczne przyjęcie poprawki
nr 43 usuwającej przepisy przewidujące możliwość wykorzystywania do opału produktów
szkodliwych dla zdrowia i środowiska, takich jak miał węglowy.
Dokonując analizy ustawy pod kątem jej zupełności oraz mając na uwadze trudną
sytuację na rynku paliw, wzrost cen energii i nośników energii, sytuację podmiotów
korzystających z tych źródeł, a także potrzebę wprowadzenia przepisów ułatwiających
adresatom korzystanie z proponowanych ustawą form pomocy, Senat uznał za konieczne
przyjęcie:
1)

poprawek nr 4 i 22 – przyjmujących, że średnia cena wytworzenia ciepła z
rekompensatą przyjmuje wartość średniej ceny wytworzenia ciepła przez danego
wytwórcę ciepła na dzień 31 marca 2022 r. powiększoną o 40%;

2)

poprawki nr 5 – uszczegóławiającej, że średnią cenę ciepła z rekompensatą kalkuluje się
dla poszczególnych źródeł ciepła;
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3)

poprawki nr 6 – przewidującej, że w przypadku wykorzystania limitu wydatków
przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o którym mowa
odpowiednio w art. 62 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, wytwórca ciepła i sprzedawca ciepła
odstępują od stosowania cen lub stawek opłat ustalonych na podstawie średniej ceny
wytwarzania ciepła z rekompensatą;

4)

poprawki nr 7 – nakładającej na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek
informowania odbiorcy ciepła o wysokości średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą oraz o nabyciu przez odbiorcę ciepła uprawnienia do stosowania tej
ceny;

5)

poprawek nr 8, 10, 12 i 17 – rozszerzających zakres podmiotów zaliczonych do
odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, odpowiednio o małych
przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe;

6)

poprawek nr 9, 11 i 18 – mających na celu wyeliminowanie ryzyka opóźnionego
stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą

wobec

zarządców

budynków

wielolokalowych,

w

związku

z koniecznością złożenia przez odbiorców ciepła oświadczeń stanowiących podstawę do
ustalenia średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą;
7)

poprawki nr 13 – wymagającej od odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy, wskazania w składanym przez nich oświadczeniu danych służących do
określenia szacowanego udziału ciepła, które będzie zużywane na ich potrzeby;

8)

poprawki nr 15 – nakładającej na podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w lokalu mieszkalnym w budynku wielolokalowym odbiorcy ciepła, o którym mowa
w art. 4ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, obowiązek informowania odbiorcy ciepła o prowadzeniu
takiej działalności;

9)

poprawek nr 16 i 40 – regulujących materię związaną z odpowiedzialnością osób
składających oświadczenia w imieniu i na rzecz odbiorców ciepła, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;

10) poprawki nr 20 – zobowiązującej sprzedawcę ciepła do przekazywania wytwórcy ciepła
informacji o szacowanej ilości ciepła w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym odbiorca ciepła złożył oświadczenie po terminie
lub po zmianie danych, o których mowa w art. 5 ust. 7 i art. 6 ust. 7 ustawy;
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11) poprawek nr 24 i 35 – przewidujących możliwość przekazywania środków na
rekompensaty i dodatki dla podmiotów wrażliwych również na rachunek spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej;
12) poprawki nr 25 – przewidującej, że podmiot uprawniony, który zaprzestał wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przed rozliczeniem przyznanej
mu rekompensaty jest obowiązany do jej zwrotu, jako nienależnie pobranej;
13) poprawki nr 26 – mającej na celu uzupełnienie proponowanej regulacji o termin na
zwrot rekompensaty uznanej za nienależnie otrzymaną w wyniku niezłożenia w terminie
wniosku o jej rozliczenie;
14) poprawki nr 28 – przewidującej, że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje
również na kocioł zasilany energią elektryczną oraz ustalającej jedną kwotę dodatku dla
gospodarstw domowych w wysokości 3 tys. zł, niezależnie od rodzaju głównego źródła
ciepła;
15) poprawki nr 31 –

wprowadzającej wymóg wypłacania dodatku dla gospodarstw

domowych na konto zarządcy budynku, w przypadku gospodarstw domowych w
budynkach wielolokalowych;
16) poprawki nr 34 – przewidującej składanie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów
wrażliwych w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia przez
wnioskodawcę działalności;
17) poprawki nr 41 – nakładającej na Prezesa URE obowiązek ustalania i ogłaszania w BIP
URE wysokości wskaźnika referencyjnego, w przypadku gdy jest to uzasadnione
zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo
energetyczne;
18) poprawki nr 42 – wprowadzającej na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022 r. zerową stawkę VAT na gaz płynny (LPG), inny niż przeznaczony do
napędu silników spalinowych, olej opałowy i pellet, a także rozstrzygającej, że
w zakresie stosowania w rozliczeniach z odbiorcami zaliczkowego sposobu rozliczeń do
przedsiębiorstw energetycznych stosuje się art. 47 ust. 1b ustawy – Prawo energetyczne;
19) poprawki nr 45 – mającej na celu jednorazowe doliczenie do cen taryfowych kwoty
wyrównującąej dysproporcje wynikające z wysokości cen paliw, które nie są
odzwierciedlone w taryfach dla jednostek kogeneracji;
20) poprawki nr 46 – likwidującej przepis przewidujący możliwość eksploatacji instalacji
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, w przypadku gdy w okresie od
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dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 kwietnia 2023 r. występuje zagrożenie
bezpieczeństwa dostaw ciepła.
Dokonując analizy przepisów ustawy pod względem legislacyjnym oraz ich spójności
i jednolitości, Senat uznał za zasadne przyjęcie:
1)

poprawki nr 1 – mającej charakter doprecyzowujący w zakresie proponowanej definicji
przedsiębiorstwa energetycznego;

2)

poprawki nr 2 – mającej charakter doprecyzowujący w zakresie odwoływania się do
koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła;

3)

poprawki nr 3 – ujednolicającej terminologię określeń używanych na potrzeby ustawy
w zakresie źródeł ciepła;

4)

poprawki nr 14 – zapewniającej zredagowanie proponowanego przepisu zgodnie
z wymogami poprawnej legislacji w zakresie odwoływania się do skrótów określeń
użytych w innych ustawach;

5)

poprawki nr 19 – ujednolicającej terminologię dotyczącą ceny za zamówioną moc
cieplną;

6)

poprawki nr 21 – zapewniającej jednolitość przepisów w sposobie odwoływania się do
terminów określonych datą kalendarzową;

7)

poprawki nr 23 – zapewniającej zredagowanie proponowanych przepisów zgodnie
z wymogami poprawnej legislacji w zakresie odwoływania się do numeru identyfikacji
podatkowej;

8)

poprawek nr 27, 32 i 39 – zapewniających jednolitość w sposobie odwoływania się do
decyzji administracyjnej;

9)

poprawki nr 30 – likwidującej odwołanie do nieobowiązującego przepisu prawa;

10) poprawki nr 33 – zapewniającej posługiwanie się prawidłową nazwą wniosku o wypłatę
dodatku dla gospodarstw domowych;
11) poprawki nr 37 – zapewniającej zredagowanie ustępu, w obrębie którego występuje
wyliczenie, zgodnie z wymogami poprawnej legislacji.
Poprawki nr 36 i 38 mają charakter redakcyjny.

