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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. 
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USTAWA 

z dnia 30 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.
1)

) po art. 5b dodaje się art. 5b
1
 w brzmieniu: 

„Art. 5b
1
. 1. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne, o 

którym mowa w art. 49b ust. 1, dostarcza gaz ziemny wysokome-

tanowy odbiorcy, który odebrał na jej podstawie z sieci przesyło-

wej lub dystrybucyjnej w każdym punkcie nie więcej niż 25 mln 

m
3
 tego gazu w roku poprzedzającym dzień wyodrębnienia, z 

dniem wyodrębnienia z tego przedsiębiorstwa jego zorganizowa-

nej części i wniesienia jej jako wkładu niepieniężnego na pokrycie 

kapitału zakładowego innego przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pali-

wami gazowymi, staje się z mocy prawa umową, której stronami 

są: przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospo-

darczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do którego wnie-

siono wkład niepieniężny oraz odbiorca tego paliwa. 

2. Dniem wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dzień wnie-

sienia wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 1. Przedsię-

biorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49b ust. 1, informu-

je niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o dniu wy-

odrębnienia. 

3. Za zobowiązania wynikające z umów, o których mowa w ust. 1, 

powstałe przed dniem wyodrębnienia, o którym mowa w ust. 1, 

odpowiadają solidarnie przedsiębiorstwo energetyczne, o którym 

mowa w art. 49b ust. 1, z którego wyodrębniono zorganizowaną 

część, o której mowa w ust. 1, oraz przedsiębiorstwo energetyczne 

do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 

1. 

4. Odbiorca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o któ-

rej mowa w ust. 5, może wypowiedzieć umowę, o której mowa w 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 

oraz z 2014 r. poz. 457 i 490.  
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ust. 1, bez ponoszenia kosztów lub odszkodowań, składając pi-

semne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego zajmu-

jącego się obrotem paliwami gazowymi do którego wniesiono 

wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1. Umowa ulega roz-

wiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następujące-

go po miesiącu, w którym oświadczenie odbiorcy dotarło do tego 

przedsiębiorstwa energetycznego. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49b ust. 1, 

z którego wyodrębniono zorganizowaną część, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia tego wyodrębnienia informu-

je odbiorców o tym wyodrębnieniu oraz o możliwości, skutkach i 

terminie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami 

gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym 

mowa w ust. 1, wstępuje z dniem wyodrębnienia, o którym mowa 

w ust. 1, w wynikające z przepisów podatkowych prawa i obo-

wiązki przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 

49b ust. 1, pozostające w związku ze składnikami majątku wcho-

dzącymi w skład wkładu niepieniężnego na zasadach określonych 

w art. 93 i art. 93a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-

kowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.
2)

). 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do umów, których 

przedmiotem jest: 

1)  gaz ziemny zaazotowany, przy czym wskazane w ust. 1 ilości 

gazu ziemnego wysokometanowego przelicza się na odpo-

wiednie ilości gazu ziemnego zaazotowanego, na podstawie 

minimalnych wartości ciepła spalania określonych w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1; 

2) gaz propan-butan, przy czym wskazane w ust. 1 ilości gazu 

ziemnego wysokometanowego przelicza się na odpowiednie 

ilości gazu propan-butan, na podstawie minimalnych wartości 

ciepła spalania określonych w taryfie przedsiębiorstwa ener-

getycznego, o którym mowa w art. 49b ust. 1, obowiązującej 

w dniu wyodrębnienia. 

8. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do umów, których przedmiotem 

jest skroplony gaz ziemny, sprężony gaz ziemny lub umów, na 

podstawie których odbiorcy nabywają gaz wyłącznie w celu dal-

szej odsprzedaży, a także do umów zawartych z operatorem sys-

temu przesyłowego gazowego lub operatorem systemu dystrybu-

cyjnego gazowego.”.   

 

                                                 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 

1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183 i 567. 
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Art. 2.  

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do 

którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b
1
 ust. 1 ustawy 

wymienionej w art. 1, w rozliczeniach z odbiorcami stosuje taryfę dla paliw ga-

zowym zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem 

wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b
1
 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

dla przedsiębiorstwa, z którego wyodrębniono zorganizowaną część, do czasu 

wprowadzenia do stosowania nowej taryfy. 

2. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, przedkłada po raz pierwszy Prezeso-

wi Urzędu Regulacji Energetyki taryfę dla paliw gazowych nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia, o którym mowa w art. 5b
1
 ust. 1 

ustawy wymienionej w art. 1. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


