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 Warszawa, 24 listopada 2022 r. 

KL/468/228/AB/2022  

 

Pani 

Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowna Pani Minister, 

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji  

w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453), przekazuję uwagi 

Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni 

szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453). 
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Uwagi  

do projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453) 

 

 
1) W przypadku aktu nowelizującego należy wskazać jednostkę redakcyjną projektu oraz jednostkę redakcyjną zmienianego aktu prawnego. 

Lp

. 

Podmiot 

wnoszący 

uwagę 

Jednostka redakcyjna, 

do której wnoszona jest 

uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 

do uwagi 

1 Konfederacja 

Lewiatan 

Art. 5, punkt 2, podpunkt 

4) 

Aktualnie Operatorzy wydają zapewnienia o 

możliwości zasilenia lub techniczne warunki 

przyłączenia (TWP). Ta ustawa wprowadza trzecie 

pojęcie - opinia. Uważamy, że przed złożeniem 

wniosku o wydanie ULI inwestor powinien 

uzyskać TWP na zasadach określonych przez 

IRiESP lub/i IRiESD. 

Stąd zapisy: punktu 3 nakładającego na m.in. OSD 

lub OSP termin 14 dni na wydanie opinii oraz 

punktu 4 stanowiącego, że opinia taka zastępuje 

wszelkie inne decyzje, zgody, opinie, itp. nie są 

właściwe i powinny być w przypadku TWP 

usunięte. Powodują one, że OSD bez wykonania 

ekspertyzy wpływu przyłączenia na sieć i bez jej 

uzgodnienia z OSP (bo po prostu nie zdąży tego 

Uwaga ogólna  
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Lp

. 

Podmiot 

wnoszący 

uwagę 

Jednostka redakcyjna, 

do której wnoszona jest 

uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 

do uwagi 

wykonać), musi zdecydować, czy przyłączy czy też 

nie, czyli będzie działał niezgodnie z 

postanowieniami IRiESD i IRiESP.  

 

Opisany w projekcie ustawy tryb pozyskiwania 

praw do nieruchomości i decyzji w zakresie 

pozwolenia na budowę powinien dotyczyć oprócz 

samej elektrowni, także sieci energetycznych 

koniecznych do przyłączenia tejże do sieci 

operatora.  


