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Warszawa, 24 marca 2020 r. 
KL/126/75/DZS/2020 

Pan  

Jacek Sasin 

Wiceprezes Rady Ministrów,  

Minister Aktywów Państwowych 

 

Pan  

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

Pani  

Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju 

 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020)  

oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, przekazuję 

poniżej propozycję zmian do przedmiotowej ustawy wraz z dalszymi postulatami legislacyjnymi. 

Liczę na pozytywne odniesienie się Szanownych Państwa do przedstawionych propozycji. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Do wiadomości: 

Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Pan Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu - Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych 

Źródeł Energii 

Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Pan Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

z dnia 21 marca 2020 r. 

 

I. Uwagi szczegółowe: 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261) 

 

A. W zakresie art. 27 pkt 1, w którym zmieniany jest art. 70b w ust. 12a, proponujemy, aby otrzymał on 

następujące brzmienie: 

1) „w art. 70b w ust. 12a po wyrazach „zgodnie z ust. 6” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 i ust. 5”. 

Uzasadnienie: 

Zmiana ma na celu doprecyzowanie, iż zabezpieczenie, ustanowione zgodnie z art. 70b ust. 6, podlega 

przepadkowi na rzecz Prezesa URE w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania,  

o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d lub pkt 2 lit. a, a także w przypadku przekroczenia 

wydłużonego terminu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, o którym mowa w 70ba ust. 1 i ust.5. 

 

B. W zakresie art. 27 pkt 2, w którym dodawany jest art. 70ba, proponujemy następujące zmiany: 

 art. 70ba ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 70ba. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE 

jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia 

zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, o dodatkowy okres określony we wniosku 

wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu na wykonanie  

tego zobowiązania. Na poczet 12 miesięcy wlicza się okres o którym mowa w ust.5.„ 

 w art. 70ba dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Termin wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej określony w art.70b ust. 4 pkt 1 lit. d 

wydłuża się o 6 miesięcy dla wytwórcy, który złożył deklarację, o której mowa w art.70b ust.1,  

pod warunkiem:  
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1) że termin ten nie upłynął przed 1 stycznia 2020 r., 

2) przedłożenia przed dniem upływu terminu ważności gwarancji, zaktualizowanej gwarancji 

bankowej, o której mowa w art.70b ust.6, o ile została ustanowiona dla danej instalacji,  

której ważność została przedłużona co najmniej na okres 6 miesięcy.” 

Uzasadnienie:  

Propozycja zakłada dodanie w art. 70ba ust. 5, w którym uregulowano kwestię automatycznego 

wydłużenia terminu na sprzedaż pierwszej energii w ramach Systemu Taryf FIP/FIT dla dominującej 

części przypadków opóźnień spowodowanych pandemią CoViD-19.  

Z racji na fakt, że opóźnienia w realizacji instalacji OZE dotkną w różnym stopniu praktycznie wszystkie 

instalacje, w rozwiązaniu zaproponowanym w dodanym ust. 5 (w związku z ust. 1)  

chodzi o oszczędzenie inwestorom i Prezesowi URE niepotrzebnej pracy związanej z rozpatrywaniem 

złożonych wniosków o wydłużenie terminu na wykonanie zobowiązania.  

Ponadto w ust. 1 usunięto wyrazy „oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c”.  

Naszym zdaniem wydłużanie możliwego okresu, w jakim wyprodukowane zostały zamontowane  

w czasie budowy urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, służące do 

wytwarzania energii elektrycznej, nie znajduje uzasadnienia. 

 w art. 70ba ust. 2 pkt 4 w części wspólnej wyraz „potwierdzające” zastępuje się wyrazem 

„wyjaśniające”; 

 w art. 70ba ust. 2 pkt 4 w części wspólnej przed wyrazem „spowodowane” dodaje się 

„bezpośrednio lub pośrednio”; 

Uzasadnienie: 

Należy zwrócić uwagę, że causa nie może zostać potwierdzona, może jedynie zostać wyjaśniona.  

Na tej podstawie Prezes URE powinien podejmować decyzję. 
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C. W zakresie art. 27 pkt 3, w którym zamieniany jest art. 79 w ust. 9 w pkt 1, proponujemy następującą 

zmianę: 

3) w art. 79 w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach „ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „art.79a ust.1 i 5”; 

Uzasadnienie: 

Dokonując zmiany planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia 

wytwórca (inwestor) może poruszać się w ramach określonych przez postanowienia ust. 3 pkt 8 

(ewentualnie zmodyfikowanych w trybie art. 79a ust. 1 i 5), a także art. 92 ust. 6.  

 

D. W zakresie art. 27 pkt 4, w którym dodawany jest art. 79a, proponujemy następujące zmiany:  

 art. 79a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 79a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE 

przed terminem, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, na wniosek wytwórcy, wydaje 

postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 

lit. a, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od 

dnia upływu terminu na wykonanie tego zobowiązania”. Na poczet 12 miesięcy wlicza się okres,  

o którym mowa w ust.5.„ 

 

 w art. 79a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Termin wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej określony w art.79 ust. 3 pkt 8 lit. a 

wydłuża się o 6 miesięcy dla wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, pod warunkiem: 

1) że termin ten nie upłynął przed 1 stycznia 2020 r., 

2) przedłożenia przed dniem upływu terminu ważności gwarancji, zaktualizowanej gwarancji 

bankowej, o której mowa w art. 78 ust. 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której 

ważność została przedłużona co najmniej na okres 6 miesięcy.” 

Uzasadnienie:  

Propozycja opiera się dodaniu w art. 79a ust. 5, w którym uregulowano kwestię automatycznego 

wydłużenia terminu na sprzedaż pierwszej energii w ramach Systemu Aukcyjnego dla dominującej 

części przypadków opóźnień spowodowanych pandemią CoViD-19. Opóźnienia spowodowane  

CoViD-19 dotkną praktycznie wszystkie rodzaje instalacji OZE i różne ich wielkości.  
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Z racji na fakt, że opóźnienia w realizacji instalacji OZE dotkną w różnym stopniu praktycznie wszystkich 

instalacji, w rozwiązaniu zaproponowanym w dodanym ust. 5 (w związku z ust. 1) chodzi o oszczędzenie 

inwestorom i Prezesowi URE związanej z rozpatrywaniem złożonych wniosków o wydłużenie terminu 

na wykonanie zobowiązania. 

Ponadto w ust. 1 usunięto wyrazy „oraz okresu, o którym mowa w art. 74 ust.1”, gdyż w kontekście 

opóźnień spowodowanych CoViD-19 nie ma uzasadnienia dla stosowania starszych urządzeń 

wytwórczych.  

Naszym zdaniem wydłużanie możliwego okresu, w jakim wyprodukowane zostały zamontowane  

w czasie budowy urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, służące  

do wytwarzania energii elektrycznej, nie znajduje uzasadnienia. 

Dodatkowo w ust. 1 wyraz „jednorazowo” zastępuje się „przed terminem, o którym mowa w art. 79  

ust. 3 pkt 8 lit. a”.  

Mogą zaistnieć przypadki, kiedy wytwórca już skorzystał z jednorazowej aktualizacji harmonogramu  

w rozumieniu art. 79 ust. 9, lub musi skorzystać z aktualizacji przed momentem wyjaśnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba. Zgodnie z art. 79 ust. 9 – np. instalacja PV z aukcji 

zorganizowanej w 2018 r. zgłosiła datę 1 lipca 2020 r. jako planowaną datę wejścia do systemu 

wsparcia, musi więc zgodnie z art. 79 ust. 9 jednorazowo zaktualizować ofertę przed tym terminem, 

ale skutki epidemii (dla dostawy sprzętu i realizacji obowiązku) są wtedy jeszcze niewyjaśnione.  

 w art. 79a ust. 2 w części wspólnej wyraz „potwierdzające” zastępuje się wyrazem „wyjaśniające”; 

 w art. 79a ust. 2 w części wspólnej przed wyrazem „spowodowane” dodaje się „bezpośrednio lub 

pośrednio”; 

Uzasadnienie: 

Należy zwrócić uwagę, że causa nie może zostać potwierdzona, może jedynie zostać wyjaśniona.  

Na tej podstawie Prezes URE powinien podejmować decyzje. 
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E. W zakresie art. 27 pkt 5, w którym zmieniany jest art. 81 proponujemy dodać ust. c w następującym 

brzmieniu: 

c) w art. 81 ust. 10 po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 i 5”; 

Uzasadnienie: 

W niektórych przypadkach inwestorzy jeszcze nie korzystali z uprawnienia do przydłużenia terminu,  

o którym mowa w art. 7 ust. 2a uPE lub muszą ponownie skorzystać z tego prawa. 

 

F. W zakresie art. 27 pkt 6 lit. a, w którym zmieniany jest art. 83 proponujemy:  

 Art. 83 ust. 3b pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od wytwórcy, 

których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się w szczególności: 

4) klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

o stanie klęski żywiołowej; 

5) wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej; 

6) epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.” 

Uzasadnienie: 

W projekcie zmian w UOZE konieczne jest uzupełnienie treści art. 83 ust. 3b pkt 4, w szczególności 

poprzez dodanie do katalogu oznaczonych przypadków siły wyższej litery c) obejmującej epidemie, 

pandemie, stany zagrożenia epidemicznego oraz otworzenie katalogu sytuacji uznawanych za działanie 

siły wyższej, poprzez dodanie na końcu części wspólnej słów: „w szczególności”. 

Da to możliwość powoływania się na poszerzony katalog usprawiedliwiający na wypadek 

ewentualnego podleganie karze pieniężnej z tytułu sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego poniżej 

85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie w trzyletnich okresach sprawozdawczych  

(art. 168 pkt 15).  
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 W art. 83, po ust.3b w dodawanym ust. 3ba, proponujemy, aby część wspólna otrzymała 

następujące brzmienie: 

„- jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego  

w kraju pochodzenia urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii  

lub elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii lub stanem epidemii  

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego  

do spraw zdrowia.”, 

Uzasadnienie: 

Większość urządzeń lub elementów instalacji OZE pochodzi z rynków światowych, i skutki epidemii dla 

łańcucha dostaw będą nieznane przez dłuższy okres czasu. Jest wielu czynników, które mogą 

spowodować opóźnienia dostaw, najprawdopodobniej będzie to miks czynników związanych  

i niezwiązanych z epidemią. 

 

G. po art. 184d dodaje się art. 184e w brzmieniu: 

„1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 

energii, na wniosek wytwórcy będącego stroną umowy o przyłączenie do sieci wskazanej w ust 2a 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm),  

jest zobowiązane przedłużyć termin na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej wynikający 

z umowy o przyłączenie do sieci przynajmniej o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 46 ust. 2 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w związku z przeciwdziałaniem  

COVID-19, przedłużony o 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, dokonując rozpatrzenia wniosku 

wytwórcy będącego stroną umowy o przyłączenie do sieci uwzględnia na korzyść wytwórcy 

okoliczność, w której opóźnienie: 

1) dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub 

2) dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub 

3) w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci 

elektroenergetycznej, lub 

4) przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii 
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- jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

3. Wytwórca będący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany złożyć do 

przedsiębiorstwa energetycznego wniosek o przedłużenie terminu na wytworzenie po raz pierwszy 

energii elektrycznej wynikający z umowy o przyłączenie nie później niż 60 dni przed terminem 

dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej do sieci określonym w umowie, załączając 

oświadczenia dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego 

źródła energii potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest 

spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązane do przedłużenia 

terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem wytwórcy,  

w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku.  

5. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne przedłużenia terminu na dostarczenie 

po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, stosuje 

się odpowiednio przepis art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje 

rozstrzygnięcie w sprawie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.” 

Uzasadnienie: 

Propozycja obejmuje dodanie art. 83 ust. 3ba UOZE, ujętym w projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 21 marca 2020 r. 

Postulowany przepis zapewnia możliwość przedłużenia terminów związania operatorów systemów 

elektroenergetycznych warunkami umów o przyłączenie instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci. 

Instalacje OZE, które są przygotowywane do realizacji w oparciu o umowy Corporate PPA lub w innej 

formule rynkowej, są zagrożone opóźnieniami na poziomie kontraktów realizacyjnych oraz procedur 

administracyjnych. Jednocześnie rozwiązania ustawowe nie zapewniają inwestorom rozwijającym 

projekty, które nie uzyskały jeszcze wsparcia w systemie aukcyjnym, ochrony w razie opóźnień  

po stronie dostawców powołujących się na siłę wyższą w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19.  

Przepis służy utrzymaniu bieżącej aktywności gospodarczej podmiotów z sektora energetycznego oraz 

ich dostawców, a pośrednio poprawie sytuacji odbiorców energii. 
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H. Proponujemy poszerzenie katalogu ustaw, których zapisy podlegają zmianie, o zmianę poniższej 

ustawy:  

„Art.XXX W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524): 

1) w art. 26: 

a) w ust. 1 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, 

art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” 

zastępuje się wyrazami „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 72a ust. 7,  

art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 i 6a”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, 

art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” zastępuje się 

wyrazami „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1 oraz  

art. 92 ust. 6 i 6a”.”. 

Uzasadnienie: 

Proponujemy usunięcie spośród przepisów Ustawy o OZE, których stosowanie jest zawieszone do czasu 

odpowiedniej decyzji lub stanowiska Komisji Europejskiej, na podstawie art. 26 ostatniej nowelizacji 

UOZE: 

1) Przepisów, które są niepotrzebnie zawieszone w kontekście stanowiska Komisji co do braku zastrzeżeń 

do analogicznych przepisów dotyczących systemu aukcyjnego: art. 39 ust. 4, art. 92 ust. 6 i 6a  

(vide: Informacja Prezesa URE 82/2019) – co daje podstawę do odwieszenia stosowania odpowiednich 

przepisów dotyczących Systemu Taryf FIP/FIT: art. 39a ust. 4 i art. 70f ust. 1;  

2) Przepisu, który dotyczy podniesienia poziomu Stałej Ceny w Systemie Taryf FIP/FIT w stosunku  

do Ceny Referencyjnej (z 90% na 95%, w stosunku do instalacji o mocy <500kW), który nadal mieści się 

w granicach LCOE, a więc spełnia wymóg Rozporządzenia GBER (brak nadwsparcia) – co daje podstawę 

do odwieszenia stosowania art. 70e ust. 1 i 2;  

3) Przepisu administracyjnego, umożliwiającego poprawne rozliczenie działania biogazowni w trybie 

wysokosprawnej kogeneracji, a więc adekwatności poziomu udzielonej pomocy publicznej,  

co w świetle stanowiska Komisji co do podobnych przepisów nie pociąga za sobą konieczności 

powiadomienia Komisji (vide: Informacja Prezesa URE 82/2019) – co daje podstawę do odwieszenia 

nowego brzmienia art. 93a; dla przypomnienia, w obecnym stanie prawnym jest stosowane 

nieprecyzyjne brzmienie tego przepisu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztimzzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztinzzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztkmryha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztimzzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztinzzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztkmryha
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Utrzymywanie takiego stanu wprowadza niepotrzebną niepewność prawną po stronie Wytwórców oraz 

Urzędu Regulacji Energetyki, a dodatkowo dokłada niepotrzebnej pracy uczestnikom procesu  

w przyszłości.  

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w kontekście stanowiska Komisji co do możliwości stosowania art.92 ust. 

6 pkt 1, odwieszeniu stosowania powinien podlegać także przepis art. 72a ust. 7, który dotyczy Systemu 

Aukcyjnego.  

 

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1124 ze zm.) 

Art. 33. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284) w art. 62 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje projekt planu w terminie do dnia 15 marca 2020 r. 

i konsultuje go z mieszkańcami gminy, zamieszczając go na stronie internetowej obsługującego go urzędu 

i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 45 dni, przy czym 

koniec tego terminu nie może przypadać później niż dnia 31 maja 2020 r. 

4. Projekt planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje operatorom systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych 

stacji ładowania, w celu uzgodnienia. Termin na uzgodnienie projektu planu nie może być krótszy niż  

30 dni od daty zakończenia konsultacji społecznych, o których w ust. 3.” 

Uzasadnienie: 

W naszej opinii przepisy dotyczące wpisania konkretnych dat granicznych, których spełnienie jest  

w obecnej sytuacji niemożliwe, nie jest uzasadnione. Jeśli budowa ogólnodostępnych punktów ładowania 

na zasadach rynkowych ma rzeczywiście nastąpić, konieczne jest w obecnej sytuacji zaproponowanie 

realnych terminów na opracowanie stosownych planów i poddanie ich pod publiczne konsultacje przez 

organy samorządów na okres po uporaniu się z epidemią, stąd postulujemy zmienić datę na rok 2021  

lub 2022. Wówczas zapis ust. 3 otrzymałby następujące brzmienie przyjmując rok 2021:  

„3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje projekt planu w terminie do dnia 15 marca 2021 r. 

i konsultuje go z mieszkańcami gminy, zamieszczając go na stronie internetowej obsługującego go urzędu 

i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 45 dni, przy czym 

koniec tego terminu nie może przypadać później niż dnia 31 maja 2021 r. 
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3. Inne ustawy: 

Ponadto postulujemy wydłużenie lub przesunięcie terminów wynikających z obowiązujących aktów 

prawnych (w szczególności Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy o odnawialnych źródłach energii,  

Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Ustawy akcyzowej) na złożenie 

przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność koncesjonowaną stosownych sprawozdań  

i ankiet o 60 dni w stosunku do terminów określonych w tych aktach. 

Powyższa propozycja dotyczy również terminów niewynikających bezpośrednio z powyższych aktów,  

ale określonych przez organy administracji państwowej takie jak właściwe Ministerstwa, URE, UOKiK  

na podstawie odpowiednich uprawnień w tych aktach określonych. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/126/75/DZS/2020 

 

 

 

 

 


