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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot, cel]
1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycz-

nej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania
paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw
energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach
gospodarki paliwami i energią.

2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważo-
nego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom
naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony śro-
dowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych
i odbiorców paliw i energii.

3.3 Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego maga-

zynowania paliw w zakresie uregulowanym ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947);

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowa-
nym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.).

1. Artykuł 1 ust. 1 określa zakres przedmiotowy materii regu- 1
lowanej ustawą z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm., dalej PrEnerg). Ustawa określa:

3 Art. 1 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 29.06.2011 r. (Dz.U. Nr 135,
poz. 789), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.
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Art. 1 1. Prawo energetyczne

– zasady polityki energetycznej państwa, które są uregulowane
w Rozdziale 3 „Polityka energetyczna”;

– zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii,
w tym ciepła, uregulowane w Rozdziale 2 „Dostarczanie paliw
i energii”;

– działalność przedsiębiorstw energetycznych, uregulowaną
w Rozdziale 6 „Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja”;

– organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią
– Rozdział 4 „Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami
i energią”.

Ponadto ustawa zawiera regulacje uzupełniające podstawowy
zakres przedmiotowy wskazany w art. 1 ust. 1. Rozdział 1 stano-
wią przepisy ogólne. Warto zaznaczyć, iż wielokrotna nowelizacja
PrEnerg doprowadziła do rozbudowania pierwotnych regulacji za-
wartych w art. 4 do regulacji nadających się do wyodrębnienia
w rozdziale o świadczeniu usług przesyłowych i dystrybucyjnych
oraz innych usług niezbędnych do realizacji celów ustawy. Roz-
dział 5 – „Koncesje i taryfy” – można zaliczyć zarówno do
spraw poświęconych działalności przedsiębiorstw energetycznych
(jak koncesjonowanie), wpływa bowiem na decyzje gospodarcze
podejmowane przez te przedsiębiorstwa, jak i do przepisów poświę-
conych działalności organów właściwych w sprawach gospodarki
paliwami i energią. Rozdział 7, regulujący kary pieniężne, stanowi
narzędzie służące realizacji celów PrEnerg.

2. Ustawa swym zakresem przedmiotowym obejmuje również2
działalność przedsiębiorców niebędących ani przedsiębiorstwami
energetycznymi, ani użytkownikami paliw i energii w zakre-
sie unormowanym ustawą. Prawo energetyczne wkracza w sferę
swobody działalności gospodarczej i reguluje takie kwestie jak
wprowadzanie do obrotu urządzeń zużywających paliwa lub ener-
gię (zob. art. 52 i n.). Literalna wykładnia art. 1 ust. 1 nasuwa
wątpliwości, czy zakres przedmiotowy ustawy obejmuje dzia-
łania przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy energetyczni.
Wykładnia celowościowa art. 1 ust. 1 pozwala na przyjęcie, iż
sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu urządzeń
(odbiorników) energii nie jest objęte pojęciem „działalność przed-
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

siębiorstw energetycznych”, lecz pojęciem „użytkowanie energii”.
Zakres przedmiotowy regulacji PrEnerg wkracza również w mate-
rię procesową (zob. art. 30).

3. Metoda regulacji na gruncie PrEnerg nie jest jednolita. Prawo 3
energetyczne jako gałąź prawa jest wyodrębniona nie z uwagi
na metodę regulacji, lecz jej przedmiot. Ustawa ta posługuje się
cywilnoprawną metodą regulacji w zakresie części Rozdziału 2
„Dostarczanie paliw i energii”. Cywilnoprawna metoda regulacji
zakłada, iż odbiorca i przedsiębiorca energetyczny są równo-
rzędnymi partnerami w stosunkach umownych. Wprowadzenie
metody cywilnoprawnej jest wyrazem urynkowienia gospodarki
jako całości po przemianach 1989 r. Sektor energetyczny długo,
w porównaniu do innych działów gospodarki, opierał się pro-
cesom urynkowienia i dopiero uchwalenie komentowanej ustawy
przyniosło daleko idące zmiany w stosunku do regulacji naka-
zowo-rozdzielczych, opartych na narzędziach administracyjnych
wynikających z ustawy z 6.4.1984 r. o gospodarce energetycznej
(Dz.U. Nr 21, poz. 96 ze zm.). Regulacja metodami cywilno-
prawnymi upowszechnia się na gruncie prawa energetycznego.
Przykładem może być zmiana regulacji z administracyjnoprawnej
kontroli oświadczeń w sprawie pochodzenia energii na typowo cy-
wilistyczne narzędzie, jakim jest obrót świadectwami pochodzenia,
jako instrumentami finansowymi podobnymi do papierów warto-
ściowych. Ustawodawca przemilczał konieczność stosowania jako
uzupełniającego źródła prawa dla regulacji cywilistycznych ustawy
z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.,
dalej KC). Kodeks ten reguluje istotne z punktu widzenia PrEnerg
zagadnienia, dotyczące: zawierania umów, wad oświadczeń woli,
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania. Większość przepisów PrEnerg należy do katego-
rii przepisów administracyjnoprawnych, w których strona powinna
podporządkować się, w granicach obowiązującego prawa, organowi
administracji wydającemu decyzję administracyjną. Ustawodawca
posługuje się administracyjną metodą regulacji w zakresie zagad-
nień wynikających z polityki energetycznej, koncesji i taryf czy
wreszcie działalności regulatora jako organu administracji. Jeśli
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chodzi o stosunek liczby norm administracyjnoprawnych do norm
o charakterze cywilistycznym, to przewagę mają normy administra-
cyjnoprawne. Nie należy jednak zapominać, iż normy te znajdują
zastosowanie jedynie na pewnym etapie działania przedsiębior-
ców energetycznych: uzyskania koncesji, zatwierdzenia taryfy,
obowiązku udzielania informacji, kar administracyjnych w przy-
padku niewypełniania obowiązków. W relacjach przedsiębiorstwo
energetyczne–odbiorca prym wiodą normy cywilistyczne. Mimo iż
okrojone do art. 5 i 5a PrEnerg oraz niektórych przepisów regulu-
jących obrót świadectwami pochodzenia, autorzy skłonni są bronić
tezy, iż to właśnie normy prawa cywilnego tworzą ducha i cha-
rakter PrEnerg. Relacje między przedsiębiorstwem energetycznym
a odbiorcą, uregulowane metodami cywilistycznymi, są – zdaniem
autorów – najważniejszym elementem ustawy. Warto pamiętać, iż
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami lub
energią to również odbiorca i normy odróżniające pozycję prawną
odbiorcy nabywającego paliwa lub energię celem „odsprzedaży”,
jak mówi ustawa, od odbiorców końcowych, ponadto wprowadzono
nawet definicję odbiorcy końcowego w art. 3 PrEnerg. Regulacje
natury administracyjnoprawnej mają zadanie służebne wobec regu-
lacji cywilistycznych, tworzą instytucjonalne ramy obrotu energią
i paliwami oraz mają za zadanie umożliwienie sprawnej realizacji
celów ustawy wskazanych w art. 1 ust. 2 PrEnerg.

4. Nie należy zapominać, iż obok regulacji materialnoprawnych4
PrEnerg zawiera liczne rozwiązania o charakterze proceduralnym.
Jak wskazano, w zakresie prawa materialnego, łącząc obydwie me-
tody regulacji – cywilnoprawną i administracyjną – w zakresie
procedury PrEnerg odsyła zarówno do ustawy z 14.6.1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm., dalej KPA), jak i do ustawy z 17.11.1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.,
dalej KPC). Ustawodawca opowiedział się za procedurą admini-
stracyjną w zakresie rozstrzygania sporów na etapie postępowania
przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W postępo-
waniu przed organem administracji w pierwszej fazie postępowania
znajduje zastosowanie KPA, niezależnie od tego, czy przedmio-
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

tem rozpoznania jest sprawa typowo cywilna czy administracyjna.
Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej (zob.
art. 8 i 30). W fazie postępowania odwoławczego ustawodawca
wprowadza zasadę rozstrzygania sporu przez sąd powszechny we-
dług procedury cywilnej. Odwołanie rozpatrywane jest przez Sąd
Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (SOKiK) niezależnie od tego, czy jest to sprawa cywilna czy
administracyjna. Przedmiotowy zakres regulacji PrEnerg w zakre-
sie prawa procesowego nie wynika bezpośrednio z regulacji art. 1
ust. 1, służy jednak realizacji celów ustawy zawartych w jej art. 1
ust. 2. Stosowanie procedur na gruncie PrEnerg jest odrębnym za-
gadnieniem, wymagającym opracowania.

5. Cele ustawy wskazane są w art. 1 ust. 2. Każdorazowa wy- 5
kładnia przepisów ustawy prowadzona metodą celowościową nie
może nie uwzględniać normy art. 1 ust. 2; z tych względów można
uznać, iż poza wartością normatywną cele PrEnerg stanowią dy-
rektywę interpretacyjną dla adresatów jej norm.

6. Cele te są realizowane również przez inne akty prawne. Nie 6
należy uznawać, iż są to cele sprzeczne lub konkurencyjne. Zakła-
dając racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, iż realizacja celów
ustawy zawartych w art. 1 ust. 2, jak również w innych aktach
prawnych, odbywa się poprzez komplementarne stosowanie wszyst-
kich źródeł prawa dla realizacji wspólnego celu stawianego przez
ustawodawcę w różnych zakresach przedmiotowo-podmiotowych.
Tytułem przykładu można wskazać, iż zasada zrównoważonego
rozwoju kraju znajduje zastosowanie również na gruncie: ustawy
z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zm., dalej PrOchrŚrod), ustawy z 27.3.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), ustawy z 6.7.2001 r. o zachowaniu narodowego
charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97,
poz. 1051 ze zm.), ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 145) i innych. Należy podkreślić, iż zasada zrów-
noważonego rozwoju jest zasadą konstytucyjną wyrażoną w art. 5
Konstytucji RP.
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Art. 1 1. Prawo energetyczne

7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym7
z podstawowych celów ustawy. Rozwinięcie tej normy znajduje
się w licznych artykułach regulujących działalność przedsiębiorstw
energetycznych oraz nowelizacji ustawy z 8.1.2010 r. (Dz.U. Nr 21,
poz. 104). Ponadto do norm tych zaliczyć można w szczególności
art. 4 ust. 1, cały Rozdział 3 poświęcony polityce energetycznej,
wszystkie rozwiązania instytucjonalne, w szczególności zawarte
w Rozdziale 4, normy chroniące odbiorcę przed nieuzasadnionym
wstrzymaniem dostawy paliw lub energii – art. 6 ust. 3a, art. 8 i in.
Bezpieczeństwo energetyczne to również planowanie i umożliwie-
nie zaspokajania perspektywicznych potrzeb odbiorców. Realizacji
tego celu ustawy służą nie tylko normy dotyczące planów rozwoju,
ale również te określające możliwość organizacji przetargów na
budowę nowych mocy (zob. art. 16a). Zdaniem autorów wszyst-
kie normy PrEnerg powinny być odczytywane z uwzględnieniem
bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego nie tylko jako indy-
widualne bezpieczeństwo energetyczne danego odbiorcy, lecz także
jako bezpieczeństwo pracy całego systemu energetycznego.

8. Oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii jest za-8
równo celem ustawy, realizowanym np. poprzez art. 53 PrEnerg,
jak i środkiem do realizacji kolejnego ważnego celu ustawy, ja-
kim jest ochrona środowiska. Zmniejszenie zużycia energii poprzez
racjonalne jej użycie prowadzi, co do zasady, do zmniejszenia za-
nieczyszczenia środowiska i ochrony zasobów naturalnych.

9. Ochrona konkurencji i przeciwdziałanie skutkom naturalnych9
monopoli, podobnie jak zasada zrównoważonego rozwoju, jest ce-
lem realizowanym nie tylko przez PrEnerg poprzez np. regulację
dotyczącą organizowania przetargów przez Prezesa URE, lecz także
przez wiele innych ustaw. Można tu wskazać: ustawę z 16.2.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze
zm.), ustawę z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej ZNKU),
ustawę z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Ustawy te nie wykluczają
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

się wzajemnie. Szczególnie istotna jest współpraca Prezesów URE
i UOKiK.

10. Cel ustawy związany z realizacją umów międzynarodo- 10
wych należy rozumieć dwojako: jako realizację umów między-
narodowych bilateralnych i wielostronnych oraz jako realizację
zobowiązań płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
(UE). Porządek prawny UE nie jest międzynarodowym porządkiem
prawnym. Trawestując żartobliwą definicję Adwokata Generalnego
występującego przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości
(ETS), według której nie jest ani adwokatem, ani generałem, można
powiedzieć, że porządek prawny UE nie jest ani międzynarodo-
wym porządkiem prawym, ani krajowym porządkiem prawym. Nie
ulega wątpliwości, iż wypełnienie zobowiązań związanych z człon-
kostwem Polski w UE powinno być traktowane jako jeden z celów,
który powinien być zrealizowany przez PrEnerg. Do implemento-
wanych źródeł prawa UE można zaliczyć: dyrektywę 90/547/EWG
z 29.10.1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej przez sieci
przesyłowe (Dz.Urz. WE L 313 z 13.11.1990 r. ze zm., dalej
Dyrektywa 90/547/EWG), dyrektywę 91/296/EWG z 31.5.1991 r.
w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz.Urz. WE
L 147 z 12.6.1991 r. ze zm., dalej Dyrektywa 91/296/EWG),
dyrektywę 96/92/WE z 19.12.1996 r. dotyczącą wspólnych za-
sad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz.Urz. WE
L 27 z 30.1.1997 r.), dyrektywę 98/30/WE z 22.6.1998 r. do-
tyczącą wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego
gazu ziemnego (Dz.Urz. WE L 204 z 21.7.1998 r. ze zm.),
dyrektywę 2001/77/WE z 27.9.2001 r. w sprawie wspierania pro-
dukcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych (Dz.Urz. WE L 283 z 27.10.2001 r.), dyrek-
tywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz.
WE L 176 z 15.7.2003 r., dalej Dyrektywa 2003/54/WE), dyrek-
tywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego
gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. WE
L 176 z 15.7.2003 r., dalej Dyrektywa 2003/55/WE), dyrektywę
Rady 2004/67/WE z 26.4.2004 r. dotyczącą środków zapewniają-
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Art. 1 1. Prawo energetyczne

cych bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz.Urz. UE L 127
z 29.4.2004 r.), dyrektywę 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 11.2.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w opar-
ciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym
energii oraz zmieniającą dyrektywę 92/42/EWG (Dz.Urz. UE L 52
z 21.2.2004 r.), dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 18.1.2006 r. dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastruk-
turalnych (Dz.Urz. UE L 33 z 4.2.2006 r.). Coraz większego
znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nabie-
rają międzynarodowe umowy bilateralne, w szczególności budowa
„mostów” energetycznych i transgranicznych połączeń systemów
gazowych. Ustawa ta w obecnym brzmieniu nie obejmuje dyrek-
tyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE
z 13.7.2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz.
UE L 211 z 14.8.2009 r., dalej Dyrektywa 2003/54/WE), dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13.7.2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziem-
nego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211
z 14.8.2009 r., dalej Dyrektywa 2009/73/WE), dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z 5.4.2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energe-
tycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz.
UE L 114 z 27.4.2006 r.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z 23.4.2009 r. w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie
uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE
L 140 z 5.6.2009 r., dalej Dyrektywa 2003/30/WE).

Ponadto zastosowanie znajdują rozporządzenia europejskie ujęte
w tzw. trzecim pakiecie energetycznym, tj. rozp. Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z 13.7.2009 r. ustanawiające
Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.Urz.
UE L 211 z 14.8.2009 r.) oraz rozp. Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany ener-
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gii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003
(Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r.) i w końcu rozp. Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z 13.7.2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchy-
lające rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005 (Dz.Urz. UE L 211
z 14.8.2009 r., dalej Rozporządzenie 715/2009).

Założeniem bowiem trzeciego pakietu jest ukształtowanie sku-
tecznego, jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej
i rynku gazu, zapewnienie przejrzystości rynków detalicznych, co
ma pozwolić na utrzymanie cen na możliwie najniższym pozio-
mie, poprawa bezpieczeństwa dostaw, podnoszenie standardu usług
i wzmocnienie ochrony konsumentów.

11. Cel zawarty w art. 1 ust. 2 in fine PrEnerg, określony 11
jako równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i od-
biorców, może być realizowany, w ocenie autorów, w pierwszej
kolejności przez Prezesa URE. Cel ten można osiągnąć w drodze
wyważonego orzecznictwa. Wydając wszelkie decyzje administra-
cyjne, zarówno dotyczące interesów wszystkich odbiorców danego
przedsiębiorstwa energetycznego, jak np. decyzja o zatwierdze-
niu taryfy, jak też decyzje dotyczące jedynie interesów odbiorcy
i przedsiębiorstwa energetycznego w konkretnej sprawie (na pod-
stawie art. 8), Prezes URE powinien kierować się omawianym
celem ustawy przy wydawaniu każdego orzeczenia. Szczegól-
nie istotne jest uzasadnienie decyzji administracyjnej wskazujące,
jakimi przesłankami kierował się Prezes URE, dokonując okre-
ślonego rozstrzygnięcia (patrz art. 7 KPA). Ważne jest również
ujednolicanie orzecznictwa oddziałów terenowych URE. Rola Pre-
zesa URE nie może się sprowadzać do uwzględnienia jedynie
interesów przedsiębiorcy energetycznego lub odbiorcy. Brak nie-
zawisłości analogicznej do niezawisłości sędziowskiej powoduje,
iż mogą pojawiać się wątpliwości co do niektórych decyzji. Ka-
dencyjność i niezależność to jednak inne pojęcia niż niezawisłość.
W dalszej kolejności cel PrEnerg polegający na równoważeniu
interesów powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne, które zobowiązane są tak kształtować relacje z odbiorcami,
aby zachować symetrię praw i obowiązków.

11



Art. 3 1. Prawo energetyczne

12. Artykuł 1 ust. 3 PrEnerg normuje wyłączenia przedmiotowe12
z ustawy. W zakresie art. 1 ust. 3 pkt 1 warto wskazać regulacje
art. 4c, art. 5 ust. 2 pkt 3 PrEnerg. Umowa magazynowania gazu
ziemnego może być realizowana poprzez bezzbiornikowe maga-
zyny (art. 3 pkt 10a PrEnerg), określenie relacji PrEnerg do ustawy
z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U z 2011 r.
Nr 163, poz. 981) wydaje się niewystarczające. Wykorzystanie ener-
gii atomowej jest przedmiotem powracającej dyskusji społecznej.
Norma prawna art. 1 ust. 3 pkt 2 PrEnerg jest w chwili obec-
nej martwa. W przypadku powrotu do rozwoju energii atomowej
wskazane normy odzyskają znaczenie. Aby tak się stało, zadanie
rozwoju energetyki atomowej musiałoby się znaleźć w założeniach
polityki energetycznej, o których mowa w art. 12 i n. PrEnerg.

Art. 2. (uchylony)

Art. 3.4 [Słowniczek]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) energia – energię przetworzoną w dowolnej postaci;
2) ciepło – energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w in-

nych nośnikach;
3) paliwa – paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami

energii chemicznej;
3a) paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazo-

towany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan
lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą
sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich
przeznaczenia;

4 Art. 3 zmieniony ustawą z dnia 12.01.2007 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 124), która
wchodzi w życie 24.02.2007 r.; pkt 10a w brzmieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
(Dz.U. Nr 52, poz. 343), która wchodzi w życie 7.04.2007 r.; art. 3 zmieniony ustawą
z dnia 8.01.2010 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 104), która wchodzi w życie 11.03.2010 r.;
zmieniony ustawą z dnia 19.08.2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1208), która wchodzi
w życie 30.10.2011 r.
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4) przesyłanie – transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami

przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystry-
bucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci przesyłowych,

b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych

do tej sieci
– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;

5) dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej

sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania od-
biorcom,

b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do
sieci rurociągów,

c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci
ciepłowniczej

– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
6) obrót – działalność gospodarczą polegającą na handlu

hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią;
6a) sprzedaż – bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez

podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż
tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
obrotem;

7) procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wy-
twarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania,
dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii;

8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe
– procesy związane z dostarczaniem ciepła, energii elek-
trycznej, paliw gazowych do odbiorców;

9) urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w proce-
sach energetycznych;

10) instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi;
10a) instalacja magazynowa – instalację używaną do magazy-

nowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn
gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów,

13



Art. 3 1. Prawo energetyczne

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub
eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z czę-
ścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do
jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji,
która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej,
oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań ope-
ratorów systemu przesyłowego gazowego;

10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego – terminal przezna-
czony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplo-

nego gazu ziemnego wraz z instalacjami pomocni-
czymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywa-
nymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu
ziemnego do systemu przesyłowego

– z wyłączeniem części terminalu służącej do magazyno-
wania;

11) sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, słu-
żące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
należące do przedsiębiorstwa energetycznego;

11a) sieć przesyłowa – sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłącze-
niem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć
elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich napięć, za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesyłowego;

11b) sieć dystrybucyjna – sieć gazową wysokich, średnich i ni-
skich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych
i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich,
średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest od-
powiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;

11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych
i ekspedycyjnych) – gazociąg lub sieć gazociągów wy-
korzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca
jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub
do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu
ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przy-
brzeżnego;
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11d) gazociąg międzysystemowy – gazociąg przesyłowy prze-
biegający przez granicę państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu
połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw;

11e) gazociąg bezpośredni – gazociąg, który został zbudowany
w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do
instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;

11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą
wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej
bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną
łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przed-
siębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do
tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do
przedsiębiorstw od niego zależnych;

11g) koordynowana sieć 110 kV – część sieci dystrybucyjnej
110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależą
także od warunków pracy sieci przesyłowej;

12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, prze-
twarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji pa-
liw albo energii lub obrotu nimi;

12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębior-
stwo energetyczne lub grupę przedsiębiorstw, których
wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 024
z 29.01.2004), zajmujące się:
a) w odniesieniu do paliw gazowych:

– przesyłaniem lub
– dystrybucją, lub
– magazynowaniem, lub
– skraplaniem

– oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
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