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 Warszawa, 18 października 2022 r. 

KL/400/194/AB/2022  

 

Pani 

Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz niektórych innych ustaw (nr UD437), 

przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz niektórych innych ustaw (nr UD437). 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 
oraz niektórych innych ustaw (nr UD437, projekt z dnia 5 października 2022 r.) 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1. pkt. 1) projektu 

ustawy 

 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przygotowania i 

realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych oraz  inwestycji posiadających status 

projektu wspólnego zainteresowania (Project of 

Common Interest) zgodnie z rozporządzeniem 

parlamentu europejskiego i rady (UE) 2022/869 z dnia 

30 maja 2022r. w sprawie wytycznych dotyczących 

transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany 

rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 

2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944,  

niezależnie od poziomu napięcia, a także źródła ich 

finansowania. 

Proponuje się dodać też inwestycje posiadające status 
projektu wspólnego zainteresowania (Project of Common 
Interest) zgodnie z rozporządzeniem parlamentu 
europejskiego i rady (UE) 2022/869 z dnia 30 maja 2022r. 
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) 
nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz 
dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944,  niezależnie od 
poziomu napięcia 

2. Art. 1. pkt. 1) projektu 

ustawy 

 

„4a)  inwestycja towarzysząca – zadanie inwestycyjne 

wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy  –  Prawo budowlane, w 

szczególności budowy lub przebudowy obiektów, 

urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, 

zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki 

linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej, w 

szczególności w koordynowaną sieć 110 kV w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, towarzyszące strategicznej inwestycji w 

W definicji inwestycji towarzyszącej usunąć ograniczenie 
dot. linii sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub 
większym niż 110 kV. 
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zakresie sieci przesyłowych i określone w części II 

załącznika do ustawy albo, w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3c w zakresie inwestycji polegających na 

przebudowie lub remoncie istniejących linii 

elektroenergetycznych, a także tymczasowych obiektów 

budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy 

elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i 

teleinformatycznych oraz infrastruktury drogowej lub 

kolejowej, powiązanych z realizacją strategicznych 

inwestycji w sieć przesyłową;” 

3. Art. 1. pkt. 3) projektu 
ustawy  
(dot. wprowadzenia  Art. 3c. 
1 do ustawy) 

Art. 3c. 1. pkt 2:  

 

2) konieczność realizacji inwestycji z zakresu projektów 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 5  Rozporządzenia 2022/869 w 

sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 

infrastruktury energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) 

nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz 

dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz uchylenia 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 z dnia 

30 maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany 

rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 

2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 

oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 347/2013  oraz 

budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 110 i 1093), których łączna moc będzie 

Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 zostało uchylone na 
mocy Rozporządzenia 2022/869 w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, 
(UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 
2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz uchylenia 
rozporządzenia (UE) nr 347/2013 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany 
rozporządzeń (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 
2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 
oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 347/2013 

 

W związku z powyższym,  Art. 1. ust. 3 projektu ustawy o 
zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
oraz niektórych innych ustaw  - którym wprowadza się  do 
ustawy  z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
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równa lub większa niż 1 MW w miejscach obsługi 

podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej 

sieci drogowej infrastruktury w rozumieniu art. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE 

(Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, s.1, z późn. zm. )); 

nowy Art. 3c. 1. pkt 2 – wymaga dostosowania do 
obowiązującego prawa unijnego (Rozporządzenia TEN-E). 

4. Art.1. pkt. 3) projektu 

ustawy 

(dot. wprowadzenia  Art. 3d 

do ustawy) 

po art. 3c dodaje się art. 3d w brzmieniu: 

Art. 3d.  Przepisy ustawy stosuje się również do 
inwestycji posiadających status projektu wspólnego 
zainteresowania (Project of Common Interest) zgodnie z 
rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 
2022/869 z dnia 30 maja 2022r. w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej, zmiany rozporządzeń (WE) nr 715/2009, 
(UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 
2009/73/WE i (UE) 2019/944,  niezależnie od poziomu 
napięcia. 

j.w. 

5. Wykaz strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych  

 Potrzeba jednoznacznego wskazania odniesienia do 

wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych i inwestycji towarzyszących, gdyż wykaz 

określa Załącznik do ustawy  oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów o którym mowa w proponowanym  Art.3c.1 do 

ustawy 

 

KL/400/194/AB/2022  

 


