Data publikacji: 14-01-2022

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.
Druk nr 610
_____________________________________________________________________________________

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 46. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021
r. poz. 716, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

w art. 4h:
a)

w ust. 3a skreśla się wyrazy „ , z wyjątkiem ust. 3b”,

b)

uchyla się ust. 3b;

w art. 56 w ust. 1 uchyla się pkt 16.
Art. 2. Postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h

ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i niezakończone prawomocną decyzją do dnia
wejścia w życie ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Art. 3. Postępowania wszczęte na podstawie wniosków, o których mowa w art. 4h
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o
zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony Środowiska (Dz.
U. poz. 552), złożonych przed dniem 3 lipca 2021 r., i niezakończone prawomocną
decyzją do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu z mocy prawa.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093,
1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1.
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