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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 24 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

(druk nr 1254) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu usprawnienie procesu budowy kluczowej infrastruktury 

dystrybucyjnej oraz przyłączy do wytwórców energii elektrycznej pozwalającej na 

bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego pochodzącego z terminalu LNG 

w Świnoujściu do jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw 

domowych. W tym celu rozszerzono katalog tzw. inwestycji towarzyszących budowie 

terminalu LNG w Świnoujściu, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania terminalu.  

Do inwestycji towarzyszących budowie terminalu opiniowana ustawa zalicza: 

1) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Konopki – Ełk – Mrągowo wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie 

województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; 

2) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bytów – Chojnice wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie województw: kujawsko-

pomorskiego i pomorskiego; 

3) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Dworzysko – Chojnice wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie 

województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego; 
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4) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik – Elbląg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie województw: pomorskiego 

i warmińsko-mazurskiego; 

5) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tulce – Nekla wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie województwa 

wielkopolskiego; 

6) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Witkowo – Września wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie 

województwa wielkopolskiego; 

7) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – 

Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie 

województwa łódzkiego; 

8) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kalisz – Sieradz – Meszcze wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie 

województw: łódzkiego i wielkopolskiego; 

9) budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, stanowiącego przyłączenie do systemu 

przesyłowego OGP Gaz-System S.A. w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

niezbędną dla jego funkcjonowania na terenie województw: mazowieckiego, 

podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; 

10) budowę przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz 

z infrastrukturą niezbędną do obsługi na terenie województwa mazowieckiego; 

11) budowę przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz 

z infrastrukturą niezbędną do obsługi na terenie województwa mazowieckiego; 

12) budowę przyłączy do największych odbiorców końcowych, dokonujących zakupu gazu 

na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w jednostkach wytwórczych lub 

jednostkach kogeneracji. 

Ustawa przesądza ponadto, że obowiązek wypłaty odszkodowania w przypadku 

realizacji wymienionych powyżej inwestycji towarzyszących, obciążać będzie inwestora.  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został przedłożony przez Rząd (druk sejmowy nr 3623). Marszałek 

Sejmu skierował powyższy projekt do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Komisja 

po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu 

w dniu 17 lipca 2019 r. wniosła o jego przyjęcie w brzmieniu przedłożenia (druk sejmowy 

nr 3623). Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. bez poprawek.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


