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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 1361)

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW

NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W

SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.)

Art. 24.
1. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w gaz ziemny oraz

minimalizacji skutków:
1) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
2) wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej,
3) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego

- [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego są
obowiązani do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego]
<przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych>.

[2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego:

1) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co
najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, ustalonemu w
sposób określony w art. 25 ust. 2 albo ust. 5;

2) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w instalacjach magazynowych,
których parametry techniczne zapewniają możliwość dostarczenia ich całkowitej
ilości do systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni;
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3) przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów
połączonych gazowych charakterystykę instalacji magazynowej, w której utrzymuje
zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, w celu weryfikacji technicznych możliwości
dostarczenia zapasów tego gazu do systemu gazowego.

3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymuje się wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu
gazowego.]

<2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych:

1) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co
najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu,
ustalonemu w sposób określony w art. 25 ust. 2 albo ust. 5, z zastrzeżeniem
art. 74;

2) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w instalacjach magazynowych,
których parametry techniczne zapewniają możliwość dostarczenia ich
całkowitej ilości do systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni;

3) przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi
systemów połączonych gazowych charakterystykę instalacji magazynowej, w
której utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, w celu weryfikacji
technicznych możliwości dostarczenia zapasów tego gazu do systemu gazowego.

3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymuje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu przesyłowego lub
dystrybucyjnego gazowego, z zastrzeżeniem art. 24a.>

4. W przypadku stwierdzenia, że parametry techniczne instalacji magazynowych nie
zapewniają możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do
systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni, operator systemu przesyłowego
gazowego lub operator systemu połączonego gazowego powiadamia o tym fakcie Prezesa
URE w terminie 7 dni.

[5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego mogą być
zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli liczba ich odbiorców nie jest
większa niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku 50 mln m3.
Zwolnienia dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek tego
przedsiębiorstwa lub podmiotu, w drodze decyzji, na okres do jednego roku lub do czasu
zmiany stanu faktycznego będącego podstawą do zwolnienia z tego obowiązku.]

<5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych podlega zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust.
1, jeżeli liczba jego odbiorców nie jest większa niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego
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nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3 . Zwolnienia dokonuje
minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek tego przedsiębiorstwa, w
drodze decyzji, na czas określony lub do czasu zmiany stanu faktycznego będącego
podstawą do zwolnienia z tego obowiązku.>

<5a. Zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega także podmiot, który
uzyskał promesę koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, jeżeli
uprawdopodobni, że liczba jego odbiorców nie będzie większa niż 100 tys. i przywóz
gazu ziemnego nie przekroczy w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3 ; przepis
ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5b. Podmiot, o którym mowa w ust. 5a, jest obowiązany dołączyć do wniosku o
udzielenie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego oświadczenie o prognozowanej wielkości przywozu gazu ziemnego oraz
kopie umów przedwstępnych sprzedaży gazu ziemnego, które zawarł z dostawcą
gazu ziemnego.

5c. Przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot, o których mowa w ust. 5, zwolnieni z
obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, są obowiązani:

1) przedstawić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemne, kwartalne
sprawozdanie zawierające informacje o wielkościach zrealizowanego przywozu
gazu ziemnego, w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego
informacje te dotyczą;

2) poinformować ministra właściwego do spraw gospodarki o:
a) przekroczeniu wielkości uprawniających do uzyskania zwolnienia z

obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz
b) podjętych działaniach mających na celu utworzenie zapasów

obowiązkowych gazu ziemnego
– w terminie 15 dni od dnia wystąpienia każdego z tych zdarzeń.>

[6. Nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorstwa energetyczne oraz
podmioty powiązane kapitałowo z podmiotem, który uzyskał zwolnienie albo się o nie
ubiega.]

<6. Nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w ust. 5 i 5a, przedsiębiorstwa
energetyczne oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej – w rozumieniu
art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – jeżeli łączna liczba ich odbiorców jest większa
niż 100 tys. i łączny przywóz gazu ziemnego przekracza w ciągu roku
kalendarzowego 100 mln m3.>

<Art. 24a.
1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego mogą być utrzymywane poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej – na terytorium innego państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w instalacjach magazynowych
przyłączonych do systemu gazowego, pod warunkiem, że:

1) parametry techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których
instalacje te są przyłączone, będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej
ilości utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów
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obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej
krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni;

2) zawarte umowy o świadczenie usług przesyłania  gazu ziemnego oraz umowy o
świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego będą zapewniać możliwość
dostarczenia całkowitej ilości utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub
dystrybucyjnej krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych przedstawia operatorowi systemu przesyłowego
gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych dokumenty
umożliwiające weryfikację technicznych możliwości dostarczenia do sieci
przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego
utrzymywanych w instalacjach magazynowych poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczególności umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.>

Art. 25.
1. Wielkość zapasów gazu ziemnego ustala [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej
odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w
związku z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością
państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła
do odbiorców w gospodarstwach domowych>, z zastrzeżeniem ust. 5, do dnia 30
kwietnia każdego roku.

[2. Przedsiębiorstwo lub podmiot, o których mowa w ust. 1, ustala wielkość zapasów gazu
ziemnego na podstawie wielkości jego przywozu, w okresie od dnia 1 kwietnia roku
ubiegłego do dnia 31 marca danego roku, na podstawie danych zawartych w
sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez to przedsiębiorstwo lub podmiot.]

<2. Przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot, o których mowa w ust. 1, ustalają
wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie wielkości jego
przywozu, w okresie od dnia 1 kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego
roku, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych
sporządzanych przez to przedsiębiorstwo.>

<2a. Podmiot, który uzyskał promesę koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą,
ustala wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie
prognozowanej wielkości jego przywozu.>

[3. Informacje o wielkości ustalonej, zgodnie z ust. 2, zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego przedsiębiorstwo lub podmiot, o których mowa w ust. 1, przedkładają, do dnia
15 maja każdego roku, Prezesowi URE, w celu jej weryfikacji, w drodze decyzji.]

<3. Dane o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonej zgodnie z ust. 2
lub 2a, przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, lub podmiot, o którym mowa w
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ust. 2a, przedkładają, do dnia 15 maja każdego roku, Prezesowi URE, w celu ich
weryfikacji. Prezes URE, w drodze decyzji, dokonuje weryfikacji tych danych.>

4. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości zweryfikowanej przez Prezesa URE są
utrzymywane w okresie od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września
kolejnego roku.

5. Prezes URE ustala, w drodze decyzji, wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
na okres od dnia rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 30 września. Na okres od
dnia 1 października następującego po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia
30 września roku kolejnego wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jest
określana przez Prezesa URE w odrębnej decyzji, wydanej najpóźniej na 15 dni przed
dniem 1 października następującym po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego, na
podstawie danych statystycznych o średniej ilości jego przywozu z dotychczasowego
okresu prowadzenia działalności.

6. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego]
<Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych> są obowiązane poinformować Prezesa URE o zamiarze
rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego
przywozu.

7. Za dzień rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego przyjmuje się dzień, w którym po raz
pierwszy gaz ziemny sprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 26.
1. Zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego dysponuje minister właściwy do spraw

gospodarki. Zapasy te mogą być uruchomione przez operatora systemu przesyłowego
gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, niezwłocznie po uzyskaniu
zgody ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wyraża w drodze
decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

3. W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w
ust. 1, [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego]
<przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych> jest obowiązany do ich uzupełnienia do wielkości
ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 albo ust. 5 w okresie 4 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym nastąpiło ich uruchomienie.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa w ust. 3, może być,
na wniosek [przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w
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zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu
ziemnego] <przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub
podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem
zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych>, wydłużony do okresu nie dłuższego niż 8 miesięcy, w
drodze decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 27.
1. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu

gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego]
<Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych> przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
oraz operatorowi systemu gazowego informacje o:

1) wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zweryfikowanych przez Prezesa
URE oraz o technicznych możliwościach dostarczania ich do systemu gazowego, w
okresie nie dłuższym niż 40 dni, zweryfikowanych przez operatora systemu
przesyłowego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego - do dnia 15
czerwca każdego roku;

2) rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
oraz miejscu ich magazynowania, według stanu na dzień 15 września - do dnia 20
września każdego roku.

[2. Przedsiębiorstwo energetyczne lub podmiot, o których mowa w ust. 1, przekazują
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi URE informacje o
działaniach podjętych w okresie od dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca
danego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego do dnia 15 maja każdego roku.]

<2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi URE informacje o działaniach
podjętych w okresie od dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca danego
roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego, do dnia 15 maja każdego roku.>

Art. 28.
1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią majątek [przedsiębiorstw energetycznych

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą
lub podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstw
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotów dokonujących
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przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych>.

[2. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w ust. 1, w
związku z realizacją obowiązku utrzymywania, uruchamiania oraz uzupełniania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego, są zaliczane do kosztów uzasadnionych ich działalności
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.]

<2. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, w związku z
realizacją obowiązku utrzymywania, uruchamiania oraz uzupełniania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego, są zaliczane do kosztów uzasadnionych ich
działalności w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne.>

Art. 30.
[1. Prezes URE jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicą lub podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, w zakresie
wykonania obowiązków, o których mowa w art. 24, a także przedsiębiorstw
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania gazu
ziemnego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po
okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu przedsiębiorstwu lub podmiotowi, o
których mowa w ust. 1, albo osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli ich działalności.]

<1. Prezes URE jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotów dokonujących
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych, w zakresie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 24, oraz
spełnienia warunków określonych w art. 24a.

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji
Energetyki po doręczeniu przedsiębiorstwu, o którym mowa w ust. 1, albo osobie
przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jego
działalności.>

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
[1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika

organu kontroli, uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;]
<1) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika organu kontroli,

uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;>
2) oznaczenie kontrolowanego;
3) określenie zakresu kontroli;
4) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
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5) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
6) oznaczenie organu kontroli;
7) określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
8) podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska

służbowego;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

[4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:
1) zgodności stanu faktycznego z wielkością zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

ustaloną według zasad określonych w art. 25 ust. 2 albo ust. 5;
2) dokumentów określających jakość gazu ziemnego;
3) wykonywania warunków umowy o świadczenie usług magazynowania gazu

ziemnego, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne.

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo:
1) wejścia na teren nieruchomości i do obiektów przedsiębiorstw energetycznych

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania gazu ziemnego
oraz przedsiębiorstw i podmiotów obowiązanych do tworzenia zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także okazania dokumentów
dotyczących przywozu gazu ziemnego za rok, w którym jest przeprowadzana
kontrola, i rok poprzedni, umożliwiających weryfikację poprawności wyliczenia
poziomu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, do których tworzenia i
utrzymywania jest obowiązane przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego;

3) wglądu do dokumentów potwierdzających jakość gazu ziemnego.]
<4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży
odbiorcom lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z
wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa,
opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do
odbiorców w gospodarstwach domowych.

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo żądania
od kontrolowanego przedsiębiorstwa lub podmiotu:

1) ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów
dotyczących przywozu gazu ziemnego za rok, w którym jest przeprowadzana
kontrola i rok poprzedni, umożliwiających weryfikację poprawności ustalenia
poziomu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, do których tworzenia i
utrzymywania jest obowiązane przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej
odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w
związku z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub
dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych;

2) przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu
faktycznego z wielkością zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustaloną
według zasad określonych w art. 25 ust. 2 albo ust. 5;

3) przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość zapasów obowiązkowych
gazu ziemnego;

4) przedstawienia dokumentów potwierdzających możliwość dostarczenia
całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej
lub dystrybucyjnej krajowej w okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2
oraz w art. 24a ust. 1 pkt 2, w szczególności kopii umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych;

5) dokonania innych czynności, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczypospolitą
Polską umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej.>

[6. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego
upoważnionej.]

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który
powinien ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do
jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od
dnia doręczenia protokołu.

[8. W przypadku odmowy podpisania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego albo przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie magazynowania gazu ziemnego protokołu z kontroli,
kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu
nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i realizacji ustaleń
kontroli.

9. Prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie magazynowania gazu ziemnego, do usunięcia uchybień
określonych w protokole z kontroli, wyznaczając termin ich usunięcia.]

<8. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa
podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez
kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

9. Prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży
odbiorcom lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z
wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa,
opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

odbiorców w gospodarstwach domowych do usunięcia uchybień określonych w
protokole z kontroli, wyznaczając termin ich usunięcia.>

Art. 49.
1. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu

gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego]
<Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych> oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji gazu ziemnego są obowiązani posiadać procedury postępowania mające
zastosowanie w przypadku:

1) wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego;
2) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców.

2. Procedury postępowania, po ich uzgodnieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za ich
realizację, w tym odpowiednio z operatorami innych systemów gazowych lub
odbiorcami, są przekazywane niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego
gazowego lub operatorowi systemu połączonego gazowego.

3. Obowiązku opracowania procedur, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do odbiorców
gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.

4. Procedury postępowania, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności
sposób:

1) uruchamiania dodatkowych dostaw gazu ziemnego z innych źródeł lub kierunków;
2) zmniejszania poboru gazu ziemnego przez odbiorców, zgodnie z umowami z nimi

zawartymi, niebędącego ograniczeniami, o których mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 50.
1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do systemu gazowego

lub nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez odbiorców, [przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z
zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych> oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu
ziemnego podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, w
szczególności działania określone w procedurach, o których mowa w art. 49 ust. 1.

2. Po podjęciu wszelkich działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich odbiorców
na gaz ziemny, [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w
zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu
ziemnego] <przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w
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zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub
podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań
związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych> oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania
gazu ziemnego zawiadamiają:

1) operatora systemu gazowego o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1,
i podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
swoim odbiorcom lub o braku możliwości zapewnienia tego bezpieczeństwa w
terminie umożliwiającym podjęcie działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego odbiorcom i prawidłowe
funkcjonowanie systemu gazowego;

2) niezwłocznie odbiorców, z którymi zawarto umowy sprzedaży gazu ziemnego, za
pośrednictwem ogólnopolskich środków masowego przekazu, o wystąpieniu
zdarzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1, i ich wpływie na bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego oraz o podjętych działaniach w celu likwidacji skutków tych zdarzeń.

Art. 51.
1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1, lub w przypadku

wystąpienia gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń,
instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości
zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego, operator systemu
gazowego podejmuje, we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 49 ust. 1,
oraz innymi operatorami systemów gazowych, niezbędne działania mające na celu
zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tego systemu, a w
szczególności działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o której mowa w
art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu
ziemnego] <przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom
lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem
zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką
zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców
w gospodarstwach domowych>, operatorzy systemów magazynowania gazu
ziemnego i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty dysponujące mocą instalacji
magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego są obowiązane do
pozostawania w gotowości do uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego;

2) operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego
gazowego niezwłocznie informuje [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot
dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo energetyczne
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu
jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący przywozu gazu
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ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub
obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub
dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych> o
konieczności i terminie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, a po
uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 26 ust. 1, uruchamia dostawy pochodzące z
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;

3) [przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu
ziemnego] <przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom
lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem
zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką
zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców
w gospodarstwach domowych> oraz użytkownicy systemu gazowego są
obowiązani realizować polecenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub
operatora systemu połączonego gazowego.

Art. 52.
1. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych

uruchamia zapasy obowiązkowe gazu ziemnego po uzyskaniu zgody, o której mowa w
art. 26 ust. 1. O uruchomieniu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operatorzy ci
informują operatora systemu magazynowania tego gazu najpóźniej w dniu uruchomienia
tych zapasów.

2. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych
informuje niezwłocznie zlecających usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego o
uruchomieniu, na ich rzecz, tych zapasów.

3. Operator systemu magazynowania gazu ziemnego przekazuje odpowiednio operatorowi
systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych, w
terminie 7 dni od dnia każdorazowego uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego, informacje o właścicielach i ilościach gazu ziemnego pobranego z instalacji
magazynowych.

4. W wypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji
magazynowej, w której są magazynowane te zapasy należące do więcej niż jednego
[przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu
ziemnego] <przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub
podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem
zadań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną,
edukacją lub wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w
gospodarstwach domowych>, przyjmuje się, że uruchomiono zapasy obowiązkowe
gazu ziemnego należące do każdego z tych przedsiębiorstw w takim samym stosunku.

5. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych
przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3:

1) operatorowi systemu dystrybucyjnego oraz przedsiębiorstwu energetycznemu lub
podmiotowi będącemu właścicielem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;
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2) zlecającym usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, na rzecz których
nastąpiło uruchomienie dodatkowych dostaw tego gazu.

6. Przedsiębiorstwo energetyczne i zlecający usługę przesyłania lub dystrybucji gazu
ziemnego, na których rzecz nastąpiło uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego w terminie 60 dni, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich
uruchomienie:

1) dostarczą właścicielowi wykorzystanego gazu ziemnego równoważne ilości gazu
ziemnego, o ile istnieją techniczne możliwości zatłoczenia gazu ziemnego do
instalacji magazynowej, lub

2) dokonają rozliczeń z właścicielem dostarczonego im gazu ziemnego, zgodnie z
zasadami określonymi w obowiązującej taryfie właściciela tego gazu; jeżeli
właściciel gazu ziemnego nie jest obowiązany do posiadania taryfy, zasady rozliczeń
określą rozliczające się strony.

7. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego
niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki i Prezesa URE o
terminie i ilości uruchomionych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Informacje te
są przekazywane codziennie, do godziny 1000, i dotyczą poprzedniej doby.

[Art. 53.
Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów
połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i 52, nie spowodują przywrócenia
stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, operator ten, z własnej
inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą,
zgłasza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzebę wprowadzenia ograniczeń w
poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art.
58 ust. 1.]

<Art. 53.
Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów
połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52, nie spowodują
przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego,
operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotu
dokonującego przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych
z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych,
zgłasza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzebę wprowadzenia
ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o
których mowa w art. 58 ust. 1.>

Art. 61.
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń, w wyniku których zastosowane działania, o których

mowa w art. 50-52 i art. 56 ust. 1, nie usunęły zagrożeń, o których mowa w art. 54 ust. 1
pkt 1, 6 i 7, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów
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połączonych, w porozumieniu z [przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotem
dokonującym przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwami energetycznymi
wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu
jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotem dokonującym przywozu gazu
ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem lub
obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub wytwarzaniem lub
dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych>, lub z własnej
inicjatywy niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:
1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe

państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego;
2) działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1;
3) proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów
o podjęcie działań polegających na:

1) zawiadomieniu Przewodniczącego Grupy Koordynacyjnej do spraw Gazu o
wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, lub

2) wystąpieniu do Komisji Europejskiej z żądaniem zwołania Grupy Koordynacyjnej do
spraw Gazu.

4. Zawiadomienie lub wystąpienie, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności
opis:

1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe
państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego;

2) działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1;
3) proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską.

Art. 63.
1. Karze pieniężnej podlega ten kto:

1) nie dopełnia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o
którym mowa w art. 5 lub 24, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości;

2) obniża ilości zapasów obowiązkowych poniżej poziomu określonego w ustawie;
3) utrzymuje, w ramach zapasów obowiązkowych, paliwa lub gaz ziemny

niespełniające wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 7;

4) będąc osobą kierującą przedsiębiorstwem nie dopełnia obowiązku złożenia wniosku
o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 1;

5) będąc osobą kierującą działalnością producenta lub handlowca nie przedstawi w
wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3 lub art. 38,
albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;

6) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24, nie
przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27, albo
przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;
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7) nie dopełnia obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych, o którym mowa w art.
33 ust. 1 pkt 3 lit. b;

8) nie dopełnia obowiązku przedstawienia oferty sprzedaży, o którym mowa w art. 34
pkt 2 lit. c;

9) nie przestrzega ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, o których mowa w art. 40
ust. 1;

10) nie przestrzega ograniczeń w sprzedaży paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
lub 2;

11) nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, o których mowa w art. 56;
12) nie przestrzega ograniczeń w używaniu:

a) pojazdów samochodowych i motocykli oraz jednostek pływających na
śródlądowych drogach wodnych,

b) statków na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym,
c) statków powietrznych w ruchu lotniczym

- o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4;
13) nie przestrzega zakazu organizacji imprez motorowych, o którym mowa w art. 41

ust. 1 pkt 5;
14) nie przestrzega ograniczeń w funkcjonowaniu transportu towarów i osób, o których

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 6;
15) będąc podmiotem wyłączonym z ograniczeń, o których mowa w art. 41, dokonuje

odsprzedaży zakupionego paliwa;
16) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2;
17) będąc osobą kierującą działalnością producenta lub handlowca nie przedstawi, w

wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2, albo przedstawi
w tej informacji dane nieprawdziwe;

18) będąc osobą kierującą działalnością producenta, handlowca nie usunie uchybień, do
czego został obowiązany na podstawie art. 29 ust. 9;

[19) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z
zagranicą, podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego lub przedsiębiorstwa
energetycznego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie magazynowania
gazu ziemnego, nie usunie, w wyznaczonym terminie, uchybień, do czego został
obowiązany na podstawie art. 30 ust. 9;]

<19) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w
celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotu dokonującego przywozu
gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych, nie usunie, w wyznaczonym terminie, uchybień, do czego został
zobowiązany na podstawie art. 30 ust. 9;>

<19a) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa lub podmiotu, o których
mowa w art. 24 ust. 5, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, dokumentów
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lub informacji, o których mowa w art. 24 ust. 5c, albo przedstawi dokumenty
lub informacje nieprawdziwe;

19b) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w
celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiotu dokonującego przywozu
gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych, nie złoży wyjaśnień lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie
dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 5, albo złoży nieprawdziwe
wyjaśnienia lub przedstawi nieprawdziwe dokumenty;>

20) będąc przedsiębiorcą magazynującym zapasy państwowe ropy naftowej i produktów
naftowych, dopuścił do powstania niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu
tych zapasów lub dopuścił się uchybienia w zakresie magazynowania zapasów
państwowych, ich wymiany, konserwacji oraz ilościowej i jakościowej ochrony
stanu tych zapasów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pieniężna wynosi:
1) równowartość iloczynu kwoty 4.500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej lub gazu

płynnego (LPG), wyrażonej w tonach, lub niedoboru paliw, o których mowa w art. 5
ust. 2 pkt 2, wyrażonej w metrach sześciennych;

2) równowartość 250 % wartości niedoboru gazu ziemnego, wyliczonej według cen
gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna stanowi iloczyn 250 %
wartości jednostkowych paliw lub gazu ziemnego spełniających wymagania jakościowe i
ilości paliw lub gazu ziemnego niespełniających wymagań jakościowych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego
do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, kara pieniężna wynosi 350 % wartości
niesprzedanych zapasów.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, kara pieniężna wynosi od 10 % do 15
% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a
jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary
wynosi od 10 % do 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z
działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się kary w zależności od ilości
pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych
ograniczeń. Przekroczenie mocy oblicza się w następujący sposób:

1) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej - jako iloczyn mocy maksymalnej,
zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych
ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i
czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej,
do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego
odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania;
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2) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej - jako iloczyn mocy
maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z
wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały
ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej
grupy taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy
ustalonej dla tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, kara pieniężna wynosi od 500 zł do 1.000
zł.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, kara pieniężna wynosi od 5.000 zł
do 50.000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, kara pieniężna wynosi od 20.000 zł do
50.000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, kara pieniężna wynosi od 5.000 zł do
50.000 zł.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, kara pieniężna wynosi 200 % wartości
niedoboru lub straty, lub wartości paliw, niespełniających wymagań jakościowych.

<15a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19a i 19b, kara pieniężna wynosi od
dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło
niedopełnienie obowiązku.>

16. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 3 - wylicza się na podstawie:

a) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca
mającego największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia
niedopełnienia obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i
opłaty paliwowej, w przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa,

b) cen gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o
którym mowa w art. 24 ust. 1;

2) pkt 7 - wylicza się na podstawie ceny określonej w decyzji, o której mowa w art. 33
ust. 1 pkt 3 lit. b;

3) pkt 20 - wylicza się na podstawie:
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a) średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na londyńskiej
Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu stwierdzenia niedopełnienia
obowiązków, wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę; średnią cenę za
tonę tej ropy oblicza się jako iloczyn ceny baryłki ropy naftowej, współczynnika
7,28 i średniego kursu dolara amerykańskiego, ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia obowiązków,

b) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca
mającego największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia
niedopełnienia obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i
opłaty paliwowej, w przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa.

17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 7
oraz 20, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 lub w art. 30
ust. 7.

Art. 64.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 ust. 1:

[1) pkt 1-3, 6, 11, 16 i 19 - wymierza Prezes URE;]
<1) pkt 1–3, 6, 11, 16, 19 i 19b – wymierza Prezes URE;>
2)  pkt 1-8, 18 i 20 - wymierza Prezes Agencji;
3) pkt 9 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej;
4) pkt 10 i pkt 12 lit. a oraz pkt 13-15 - wymierza właściwy organ Policji;
5) pkt 12 lit. b - wymierza dyrektor urzędu morskiego;
6) pkt 12 lit. c - wymierza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
[7) pkt 17 - wymierza minister właściwy do spraw gospodarki.]
<7) pkt 17 i 19a – wymierza minister właściwy do spraw gospodarki.>

2. Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-8, 18 i 20, w drodze
decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki.

[3. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-3, 6, 11, 16 i 19, w
drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -
sądu ochrony konkurencji i konsumentów.]

<3. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–3, 6, 11, 16, 19 i
19b, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w
Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.>

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust.
1 pkt 9, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

5. Właściwy organ Policji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 10, pkt 12 lit.
a oraz pkt 13-15, w drodze decyzji.

6. Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12 lit. b, w
drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej.
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7. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12
lit. c, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do
spraw transportu.

Art. 66.
1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 63 ust. 2-15, stanowią dochód

budżetu państwa.
2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa

w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7, upłynęły 3 lata.
3. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa

w art. 63 ust. 1 pkt 4-6 oraz pkt 8-20, upłynęły 3 lata.
<4. Bieg terminu do nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:

1) wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy
rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie nałożenia
kary pieniężnej.

5. Termin do nałożenia kary pieniężnej biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w
którym:

1) decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło
się;

2) orzeczenie sądu administracyjnego stało się prawomocne.>

Art. 74.
1. Podmioty obowiązane do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu

ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1, są obowiązane tworzyć i utrzymywać oraz
corocznie powiększać zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w ust. 2.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzą, utrzymują i corocznie powiększają zapasy
obowiązkowe gazu ziemnego do wielkości odpowiadającej co najmniej:

1) 11 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez [przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych> - od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2009 r.;

2) 15 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez [przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
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przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych> - od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.;

3) 20 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez [przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych> - od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.;

4) 30 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez [przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego] <przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom lub podmiot dokonujący
przywozu gazu ziemnego w związku z wykonywaniem zadań związanych z
bezpieczeństwem lub obronnością państwa, opieką zdrowotną, edukacją lub
wytwarzaniem lub dostarczaniem ciepła do odbiorców w gospodarstwach
domowych> - od dnia 1 października 2012 r.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

poz. 625, z późn. zm.)

Art. 33.
1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe
wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich
pozyskania;

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których

mowa w art. 54;
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o
której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
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[1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który
posiada własne pojemności magazynowe lub zawarł umowę przedwstępną o świadczenie
usługi magazynowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 24 ust. 1, w wielkości ustalonej zgodnie
z art. 25 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 15b ust. 2 pkt 11.]

<1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy,
który:

1) posiada własne pojemności magazynowe lub
2) zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów

obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z
późn. zm.), w wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 tej ustawy, lub

3) został zwolniony z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2.>

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych
koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy:
1) który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z

przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej;

3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z
przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.

4. (uchylony).
5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki, informuje

Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji.

Art. 35.
1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie
ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu
przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być
wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania
finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty
rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
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6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).

[1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą w rozumieniu ustawy
wymienionej w art. 15b ust. 2 pkt 11, powinien ponadto określać prognozowaną wielkość
przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 15b ust. 2 pkt 11.]

<1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien
ponadto określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z ustawą
wymienioną w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać informację o wydaniu przez
ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a
tej ustawy, wraz z dołączoną kopią tej decyzji.>

<1b. Wnioskodawca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej
wyłącznie w zakresie wywozu gazu ziemnego, jest zwolniony z obowiązku dołączenia
do wniosku o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą informacji o
wydaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, o której mowa w
art. 24 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.>

2. (uchylony).
3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych

przepisami warunków.

Art. 41.
1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa

energetycznego.
2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach:

1) określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie

składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie
uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach
odrębnych - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;

3) w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej
działalności gospodarczej objętej koncesją.

[2a. Prezes URE cofa koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku
nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, zapasów obowiązkowych
gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 25
ust. 2 albo 5 ustawy wymienionej w art. 15b ust. 2 pkt 11.]

<2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w
przypadku nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej
odsprzedaży odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub
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niezapewnienia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2
albo ust. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.>

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58
ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:
1) w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej;
2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi

podmiotami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu

koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego.

Art. 43.
1. Kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu,

przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub
energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego,
podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji.

2. Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.
3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6

miesięcy.
4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność

określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we
wniosku o wydanie promesy.

[5. Do wniosku o wydanie promesy stosuje się odpowiednio art. 35.]
<5. Do wniosku o wydanie promesy stosuje się odpowiednio art. 35, z zastrzeżeniem

ust. 6.>
<6. Wniosek o udzielenie promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą

powinien określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać zobowiązanie do
wystąpienia do ministra właściwego do spraw gospodarki o wydanie decyzji, o
której mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy.>

USTAWA z dnia 27 maja 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE

MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA JAKOŚCI PALIW ORAZ NIEKTÓRYCH

INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 153, poz. 902)
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Art. 3.
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr
169, poz. 1199, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów,";

2) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy
kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to
gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem lub";

3) w art. 23:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4.W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które
udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70%
biokomponentów wytworzonych przez wytwórców, prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, z:
1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego

na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między
producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub
pośrednikiem, lub

2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między
pośrednikiem a wytwórcą, lub

3) surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców,
- minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi
współczynnika redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W
pozostałych przypadkach minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest
równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu.

5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze
rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w
ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w
biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw
ciekłych.";

[4) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.";]
<4) w art. 30 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.”;>

5) po art. 30 dodaje się art. 30a i art. 30b w brzmieniu:
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"Art. 30a. 1. Podmioty, które sprzedały lub zbyły w innej formie biokomponenty,
są obowiązane do przekazania nabywcy tych biokomponentów
informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców
rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te
biokomponenty, w podziale na biokomponenty wytworzone z:
1) surowców rolniczych pozyskanych z gospodarstwa rolnego

położonego na obszarze co najmniej jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie
umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym
prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem;

2) biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej
między pośrednikiem a wytwórcą;

3) surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej
wytwórców;

4) surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż
określony w pkt 1-3.

2. Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku
Rolnego informacji pisemnych, o których mowa w ust. 1, w
odniesieniu do biokomponentów wytworzonych przez tych
wytwórców, a następnie sprzedanych lub zbytych w innej formie.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później
niż do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiła
sprzedaż lub zbycie w innej formie tych biokomponentów.

4. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i
udostępnia Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Art. 30b. 1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do
przekazywania, w terminie 90 dni po zakończeniu roku
kalendarzowego, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT,
informacji, o których mowa w art. 30a ust. 1, lub innych dokumentów,
zawierających informacje dotyczące:
1) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na

potrzeby własne paliw ciekłych, z określeniem zawartości
biokomponentów w tych paliwach;

2) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na
potrzeby własne biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości
biokomponentów w tych biopaliwach;

3) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na
potrzeby własne innych paliw odnawialnych, z określeniem
zawartości biokomponentów w tych paliwach;

4) rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych,
biopaliwach ciekłych i innych paliwach odnawialnych, o których
mowa w pkt 1-3, ze wskazaniem pochodzenia tych
biokomponentów według podziału określonego w art. 30a ust. 1.
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2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i
udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.";

6) w art. 33:
a) w ust. 1:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a

ust. 2, lub podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane;",
– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art.
30b ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 6-8a kara pieniężna, o

której mowa w ust. 1, wynosi 5.000 zł.",
c) w ust. 9:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w zakresie pkt 1-3a i 9 - Prezes Agencji Rynku Rolnego;",

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) w zakresie pkt 5, 8 i 8a - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.".


