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PRAWNE PRZES ANKI POWSTANIA
OBOWI ZKU PRZY CZENIA DO SIECI  

PRZEDSI BIORSTWA ENERGETYCZNEGO 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono problematyk  zwi zan  z przy czaniem do sieci ener-

getycznych podmiotów ubiegaj cych si  o przy czenie. Poprzedzono j  wprowadze-

niem do europejskiej polityki infrastrukturalnej oraz zagadnieniami teoretycznym z za-

kresu uznania obowi zku przy czenia do sieci za obowi zek o charakterze publicz-

nym. Opisano cztery przes anki powstania obowi zku przy czenia do sieci. Z jednej 

strony dotycz ce przedsi biorstwa energetycznego, tj. istnienie warunków technicznych 

i ekonomicznych przy czenia. Z drugiej strony dotycz ce podmiotu ubiegaj cego si

o przy czenie, tj. posiadanie tytu u prawnego do nieruchomo ci oraz spe nianie wa-

runków do przy czenia. W artykule omówiono procedur  zawierania umowy o przy -

czenie do sieci oraz regulacje zwi zane z odmow  przy czenia. Wskazano na aktualne 

projekty zmian regulacji zawartych w tzw. ma ym trójpaku energetycznym oraz w tzw. 

trójpaku energetycznym, polegaj ce na doprecyzowaniu regulacji w zakresie istnienia 

warunków technicznych oraz ekonomicznych przy czenia.

S owa kluczowe: prawo energetyczne, przy czenie do sieci energetycznych 
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Wprowadzenie 

Zagadnienie przy czania do sieci nale cych do przedsi biorstw energe-

tycznych jest przedmiotem regulacji sektorowej, czyli ogó u norm, które s

adresowane do przedsi biorstw dzia aj cych w sektorach sieciowych gospodar-

ki (oprócz energetyki mo na tu wymieni : transport kolejowy, telekomunikacj ,

poczt , sektor wodno-kanalizacyjny) i s u  kontrolowaniu znacz cej pozycji 

rynkowej, jak  maj  przedsi biorstwa zarz dzaj ce sieciami1. Rozwój europej-

skiej polityki sektorów infrastrukturalnych wynika z potrzeby liberalizacji sek-

torów sieciowych, umo liwiaj c przedsi biorstwom pa stw cz onkowskich

wiadczenie us ug w ca ej Unii Europejskiej, przez otwarcie rynków krajowych, 

cz sto zmonopolizowanych, oraz separacji wiadczenia us ug od zarz dzania

infrastruktur  sieciow  przez stworzenie organu regulacyjnego i mechanizmów 

prokonkurencyjnych2. W literaturze przedmiotu podkre la si , e cele polityki 

sektorów infrastrukturalnych mo na podzieli  na trzy kategorie: cele prointe-

gracyjne, cele pozaintegracyjne oraz cele prokonkurencyjne3. Do sektorowych 

celów prointegracyjnych Unia Europejska zmierza za pomoc  realizowania 

zasad dopuszczania do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na swoim teryto-

rium. Cele pozaintegracyjne s  zwi zane z d eniem do warto ci maj cych 

charakter pozarynkowy. Regulacje okre laj ce dopuszczalno  ogranicze  kon-

kurencji oraz dotycz ce dost pu do infrastruktury sieciowej zaliczaj  si  do 

sektorowych celów prokonkurencyjnych4.

W regulacjach krajowych przedsi biorstwa energetyczne to podmioty 

prowadz ce dzia alno  gospodarcz  „w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

magazynowania, przesy ania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi”5.

Przepisy ustawy Prawo energetyczne reguluj ce dzia alno  gospodarcz  przed-

si biorstw energetycznych nak adaj  na nie wiele obowi zków znacz co ogra-

                                                          
1  M. Szyd o, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010, s. 14. 
2  A. Jurkowska, T. Skoczny, Cele i instrumenty polityki sektorów infrastrukturalnych 

w Unii Europejskiej, w: Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspek-
ty prawne, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Warszawa 2010, s. 11. 

3 Ibidem, s. 12. 
4 Ibidem, s. 13 i 14. 
5  Art. 3 ust. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012, 

nr 1059). 
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niczaj cych swobod  dzia alno ci. Za Ann  Walaszek-Pyzio 6 obowi zki te 

mo na podzieli  na:

1. Obowi zki publicznoprawne realizowane w sferze dzia alno ci przed-

si biorstwa, podlegaj ce z urz du kontroli i nadzorowi Prezesa Urz du Regula-

cji Energetyki (Prezesa URE). Nale y tu wymieni  mi dzy innymi obowi zek

sporz dzania planów rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy Prawo energe-

tyczne, czy obowi zek spe niania technicznych warunków dostarczania paliw 

gazowych lub energii (art. 7 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne). 

2. Obowi zki prywatnoprawne dotycz ce bezpo rednio stosunków po-

mi dzy przedsi biorstwem a kontrahentami, zwi zane z zawieraniem umów, 

mi dzy innymi umowy sprzeda y paliw lub energii, umowy o wiadczenie

us ug transportu gazu ziemnego, umowy o wiadczenie us ugi magazynowania 

paliw gazowych, umowy o wiadczenie us ugi skraplania gazu ziemnego. Obo-

wi zki te podlegaj  kontroli Prezesa URE o tyle, o ile wyst pi o to strona takie-

go stosunku prawnego. 

Jednym z obowi zków na o onych na przedsi biorstwa energetyczne jest 

zawieranie umów o przy czenie do sieci, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo ener-

getyczne, który nakazuje „przedsi biorstwom energetycznym zawarcie umowy 

o przy czenie do sieci z podmiotami ubiegaj cymi si  o przy czenie, na zasa-

dzie równoprawnego traktowania, je eli istniej  techniczne i ekonomiczne wa-

runki przy czenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a daj cy 

zawarcia umowy spe nia warunki przy czenia do sieci i odbioru”. W doktrynie 

prawa istnieje spór co do charakteru prawnego obowi zku przy czania do sieci 

nale cych do przedsi biorstw energetycznych. Cz  doktryny, mi dzy innymi 

Stanis aw Gronowski7, zajmuje stanowisko, e ci cy na przedsi biorstwach

obowi zek zawarcia umowy przy czeniowej ma charakter publicznoprawny. 

Pogl d ten neguje Anna Walaszek-Pyzio 8, wskazuj c, i  obowi zek ten ma 

charakter mieszany – publicznoprawny i zarazem prywatnoprawny. Charakter 

publicznoprawny obowi zku wyra a si  w tym, i  Prezes URE mo e na o y  na 

przedsi biorstwo kar  pieni n  za nieuzasadnion  odmow  zawarcia umowy 

przy czeniowej, natomiast o charakterze prywatnoprawnym tego obowi zku

wiadczy fakt, e Prezes URE nie ma z urz du kompetencji do narzucania 

                                                          
6  A. Walaszek-Pyzio , Energia i prawo, Warszawa 2002, s. 100 i 101. 
7  S. Gronowski, Wzrasta znaczenie umów, „Rzeczpospolita” z 3 wrze nia 1998, s. 9. 
8  A. Walaszek-Pyzio , op.cit., s. 143. 
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przedsi biorstwu energetycznemu obowi zku zawarcia umowy przy czenio-

wej. Dopiero inicjatywa strony takiej umowy daje mu kompetencje do rozstrzy-

gni cia sporu w tym zakresie. Ponadto obowi zek ten obci a przedsi biorstwo

energetyczne jedynie wobec podmiotu ubiegaj cego si  o przy czenie.

Zaznaczy  nale y, e w pierwotnym brzmieniu art. 7 Ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne nie przewidywa  publicznoprawnego 

obowi zku zawarcia umowy przy czeniowej9. Nowel  z dnia 25 maja 2000 r., 

zwi zan  z wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego10, dokonano zmiany tre ci

art. 7 ustawy Prawo energetyczne, nadaj c obowi zkowi zawarcia umowy przy-

czeniowej charakter publicznoprawny. Kolejne nowelizacje ustawy Prawo 

energetyczne doprecyzowywa y tre  tego obowi zku. Nowel  z dnia 4 marca 

2005 r. nadano mu obecne brzmienie. Pó niejsze zmiany art. 7 uszczegó owi y

zasady, na których przedsi biorstwa energetyczne realizuj  publicznoprawny 

obowi zek przy czenia.

Obowi zek przy czenia do sieci przedsi biorstwa energetycznego spro-

wadza si  do obowi zku zawarcia umowy o przy czenie do sieci z podmiotami 

ubiegaj cymi si  o przy czenie. Obowi zek ten nale y równie  rozumie  jako 

„powinno  podj cia przez przedsi biorstwo rokowa  z potencjalnymi kontra-

hentami ukierunkowanych na zawarcie i ustalenie tre ci umowy”11.

Podkre li  nale y, e obowi zek zawarcia umowy o przy czenie do sieci 

przedsi biorstwa energetycznego istnieje, gdy cznie spe nione s  nast puj ce

przes anki:

1) istniej  techniczne warunki przy czenia do sieci i dostarczania paliw 

lub energii; 

2) istniej  ekonomiczne warunki przy czenia do sieci i dostarczania pa-

liw lub energii; 

                                                          
9  Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne w wersji pierwotnej brzmia : „przedsi bior-

stwa energetyczne zajmuj ce si  przesy aniem i dystrybucj  paliw gazowych, energii elektrycz-
nej lub ciep a maj  obowi zek zawarcia umowy sprzeda y paliw lub energii lub umowy o wiad-
czenie us ug przesy owych z odbiorcami albo podmiotami ubiegaj cymi si  o przy czenie do 
sieci, je eli istniej  techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a daj cy zawarcia umowy 
spe nia warunki przy czenia do sieci i odbioru”. 

10  Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z 26 pa dziernika 1999 r., K12/99, OTK nr 6,  
poz. 120. 

11  Wyrok S du Antymonopolowego z 1 marca 2000 r., XVII AMe53/99, LEX 2012,  
nr 56179. 
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3) daj cy zawarcia umowy spe nia warunki przy czenia do sieci i od-

bioru;

4) podmiot ubiegaj cy si  o zawarcie umowy o przy czenie do sieci ma 

tytu  prawny do korzystania z nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do 

którego paliwa gazowe lub energia maj  by  dostarczane.

1. Techniczne i ekonomiczne przes anki obowi zku przy czenia do sieci 
 le ce po stronie przedsi biorstwa energetycznego 

Ustawodawca pos uguje si  przy okre laniu prawnych przes anek powsta-

nia publicznoprawnego obowi zku przy czenia poj ciami: „warunki technicz-

ne” i „warunki ekonomiczne”, nie definiuj c tych poj . W art. 7 ust. 4 ustawy 

Prawo energetyczne wskazuje si  jedynie, i  przedsi biorstwo energetyczne jest 

zobowi zane do „spe niania technicznych warunków dostarczania paliw ga-

zowych lub energii okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9  

ust. 1–4, 7 i 8 oraz w odr bnych przepisach i koncesji”. W drodze takiej regula-

cji prawnej, zb dnej zdaniem cz ci doktryny prawa12, albowiem odwo uj cej

si  do przepisów powszechnie obowi zuj cych, ustawodawca zaw zi  zakres 

warunków, jakie maj  by  spe nione dla stwierdzenia zaistnienia warunków 

technicznych dostarczania energii lub paliwa gazowego. Z jednej strony warun-

ki techniczne s  rozumiane jako normy okre lone w rozporz dzeniach ministra 

gospodarki wydanych na podstawie art. 9 ustawy Prawo energetyczne, a z dru-

giej strony maj  one odpowiada  warunkom koncesji, jakiej udzielono przed-

si biorstwu energetycznemu zajmuj cemu si  przy czaniem podmiotów do 

sieci. Doktryna prawa i orzecznictwo s dowe, mierz c si  z poj ciem „tech-
niczne warunki przy czenia”, przychyli y si  do takiego rozumienia warun-

ków technicznych, wskazuj c, i  powinny by  one „odczytywane w kontek cie

konkretnych okoliczno ci z uwzgl dnieniem standardowych warunków us ug

oferowanych danego rodzaju odbiorcom przez przedsi biorstwo energetyczne, 

np. nie ma obowi zku zawarcia umowy o przy czenie, gdy wnioskodawca da

wykonania przy cza o niestandardowym napi ciu”13. Brak warunków tech-

                                                          
12  M. Czarnecka, T. Og ódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 158. 
13  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , Obowi zek zawarcia umowy o przy czenie do sieci 

elektroenergetycznej – w z owe zagadnienia prawne, „Przegl d Ustawodawstwa Gospodarczego” 
2006, nr 12, s. 5. 
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nicznych rozumiany jest jako przeszkoda o charakterze trwa ym, niedaj ca si

usun , pomimo podj cia prób jej wyeliminowania, przynajmniej na etapie 

rozpatrywania wniosku o przy czenie14. Orzecznictwo s dowe potwierdzi o, e

istnienie warunków technicznych jest uzale nione od mo liwo ci zastosowania 

racjonalnych standardowych „parametrów obowi zuj cych w Krajowym Sys-

temie Elektroenergetycznym”15. Jednocze nie warunki techniczne nale y rozu-

mie  jako „mo liwo  dostarczania paliw gazowych lub energii o wnioskowa-

nej mocy z istniej cej sieci dystrybucyjnej. Wówczas zachodzi konieczno

analizy budowy lub rozbudowy sieci celem zawarcia umowy przy czeniowej

zgodnie z wnioskiem potencjalnego odbiorcy”16. W tym przypadku „przes anki

natury technicznej sprowadza si  do rzetelnej analizy ekonomicznej op acalno-

ci przy czenia do sieci lub inaczej istnienie warunków technicznych po stro-

nie przedsi biorstwa energetycznego mo e by  sprowadzone do wspólnego 

mianownika, jakim jest istnienie warunków ekonomicznych”17. Co wi cej, pod-

kre la si , i  „teoretycznie zawsze istniej  warunki techniczne przy czenia,

gdy  mo liwe jest wykonanie stosowych urz dze  (instalacji), których efektem 

ko cowym b dzie mo liwo  dostarczenia energii z sieci do odbiorcy”18.

Poj ciem „warunki ekonomiczne” zaj  si  z kolei Prezes URE, wydaj c

stanowisko w sprawie odmów przy czenia do sieci gazowniczej i elektroener-

getycznej19. Prezes URE wskaza , i  warunki ekonomiczne przy czenia s

spe nione, je eli przedsi biorstwo energetyczne zawiera umowy o przy czenie

z podmiotami ubiegaj cymi si  o przy czenie na obszarze obj tym uzgodnio-

nym planem rozwoju, albowiem zatwierdzenie taryfy zapewnia przedsi bior-

stwu energetycznemu rodki finansowe na realizacj  zamierze  inwestycyjnych 

                                                          
14  M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, Realizacja publicznoprawnego obowi zku zawar-

cia umowy o przy czenie do sieci przez przedsi biorstwa zajmuj ce si  przesy aniem lub dystry-
bucj  paliw gazowych i energii, w: Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, 
Warszawa 2010, s. 521.

15  Wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 4 sierpnia 2010 r.,  
XVII AmE 106/09, niepubl. 

16  M. Czarnecka, T. Og ódek, op.cit., s. 154. 
17 Ibidem.
18  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , op.cit., s. 4 i 5. 
19  Stanowisko Prezesa URE nr 2/2010 z dnia 24 marca 2010 r. oraz Stanowisko  

nr 10/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., www.ure.gov.pl, data pobrania: 30.01.2012.
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wskazanych w planie rozwoju przedsi biorstwa20. W pozosta ych przypadkach 

o istnieniu ekonomicznych warunków przy czenia decyduje wynik analizy 

efektywno ci ekonomicznej. Podkre li  nale y, e Prezes URE nie zosta  upo-

wa niony do wydawania aktów prawnych w formie stanowiska. Akty te „trak-

towane s  raczej jako akt ogólny o charakterze soft law, adresowany do przed-

si biorstw energetycznych, zawieraj ce w swej tre ci zalecenia okre lonego

sposobu post powania przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy o przy -

czenie do sieci, celem realizacji zasady równoprawnego traktowania przy usta-

laniu warunków ekonomicznych przy czenia”21. Stanowiska Prezesa URE 

wyra one w sprawie odmowy przy czenia do sieci przedsi biorstwa energe-

tycznego nie s  wi c wi ce ani dla tych przedsi biorstw, ani dla podmiotów 

ubiegaj cych si  o przy czenie, „s  raczej pewnego rodzaju deklaracj  Prezesa 

URE, w jaki sposób b dzie on rozpatrywa  przypadki sporów zwi zanych z od-

mowami przy czenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, 

czyli inaczej s  samozobowi zaniem Prezesa URE do za atwiania w okre lony 

sposób spraw mieszcz cych si  w zakresie jego kompetencji ustawowych. Sta-

nowiska Prezesa URE nie s  równie  wi ce dla s du rozstrzygaj cego odwo-

ania od decyzji prezesa URE”22. Jednak S d Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów rozpatruj cy odwo ania od decyzji Prezesa URE zaj  si  poprawno ci

metodologii przyj tej przez organ regulacyjny do oceny ekonomicznych wa-

runków przy czenia i dostarczenia energii, powo uj c na t  okoliczno ci bieg-

ego, który potwierdzi  prawid owo  za o e  do analizy efektywno ci ekono-

micznej23. Równie  S d Najwy szy w wyroku z dnia 10 lipca 2003 r.24 opar

ekonomiczne warunki przy czenia na aktualizacji „przes anki okre lonej

w art. 7 ust. 4 prawa energetycznego, tj. na istnieniu za o e  lub planów gmin-

                                                          
20  Plan rozwoju przedsi biorstwa, zgodnie z art. 16 ustawy Prawo energetyczne, to plan 

w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz ego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energi ,
uwzgl dniaj cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy 
okre lone w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgod-
nie z art. 3 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne taryfa to zbiór cen i stawek op at oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsi biorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowi zu-
j cy dla okre lonych w nim odbiorców w trybie okre lonym ustaw  Prawo energetyczne. 

21  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , op.cit., s. 6. 
22 Ibidem, s. 6 i 7. 
23  Wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20 czerwca 2008 r., Am E 74/07, 

niepubl.
24  I CKN 474/01, niepubl. 
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nych dotycz cych zaopatrzenia mieszka ców w energi  i gaz, wskazuj c, i

wówczas ekonomiczne warunki przy czenia b d  okre lone w sposób przewi-

dziany w tym przepisie (wed ug stawek taryfowych). W pozosta ych sytuacjach 

w a ciwe by oby wynagrodzenie (op aty) pozataryfowe, ale przy uwzgl dnieniu

ogólnych regu  przewidzianych w prawie energetycznym, dotycz cych zw asz-

cza kalkulacji kosztów dzia alno ci przedsi biorstwa energetycznego”. Pozy-

tywnie o ustaleniu zasad dokonywania oceny istnienia warunków ekonomicz-

nych przez Prezesa URE w jego stanowiskach wypowiedzia a si  Najwy sza

Izba Kontroli, stwierdzaj c w informacji o wynikach kontroli Obs ugi odbior-
ców ko cowych gazu ziemnego, e „ujednolicenie zasad post powania przy 

ocenie efektywno ci inwestycji przy czeniowych by o dzia aniem celowym 

i korzystnym dla podmiotów ubiegaj cych si  o przy czenie”25.

Szerzej o przes ankach zwi zanych z istnieniem warunków ekonomicz-

nych i technicznych dostarczania energii oraz gazu wyrazi  si  S d Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r.26, w którym 

stwierdzi , e kwestia istnienia technicznych i ekonomicznych warunków do-

starczenia energii elektrycznej (jako przes anka obowi zku zawarcia umowy 

o przy czenie do sieci) winna by  rozpatrywana nie tylko w odniesieniu do 

sieci aktualnie istniej cych, ale tak e pod k tem projektowanych inwestycji 

przedsi biorstwa energetycznego, uwzgl dniaj cych przysz e zapotrzebowanie 

na energi  elektryczn .

2. Przes anki dotycz ce podmiotu ubiegaj cego si  o przy czenie zwi zane 
z powstaniem obowi zku przy czenia do sieci przedsi biorstwa energe-
tycznego 

Warunkiem niezb dnym do zaistnienia publicznoprawnego obowi zku

przy czenia do sieci przedsi biorstwa energetycznego jest spe nienie przez 

podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie warunków przy czenia do sieci i od-
bioru.

                                                          
25  Raport NIK nr ew. P/07/050/lgd z dnia 4 czerwca 2008 r. Obs uga odbiorców ko co-

wych gazu ziemnego, www.nik.gov.pl, data pobrania: 15.10.2008. 
26  XVII Ama 85/98, niepubl. 
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W pierwszej kolejno ci nale y wskaza , e w przepisach ustawy Prawo 

energetyczne nie zawarto definicji podmiotu ubiegaj cego si  o przy czenie, co 

znalaz o wyraz w orzecznictwie s dowym. I tak, S d Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w wyroku z dnia 21 sierpnia 2006 r.27 wskaza , i  „przepisy 

prawa energetycznego nie ró nicuj  praw odbiorcy energii elektrycznej przy -

czanego do sieci oraz podmiotu b d cego dostawc  energii elektrycznej przy -

czanego do sieci elektroenergetycznej. Obie kategorie podmiotów, zdaniem 

S du, maj  jednakowe prawa w zakresie dania przy czenia ich do sieci elek-

troenergetycznej”28. Wynika to, jak wskaza  S d, wprost z art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne, w którym ustawodawca pos uguje si  poj ciem „podmiot ubiega-

j cy si  o przy czenie do sieci”, a nie „odbiorca” w rozumieniu art. 3 ust. 13 

ustawy Prawo energetyczne. Równie  w doktrynie prawa prezentowany jest 

pogl d, zgodnie z którym obowi zek zawierania umów o przy czenie do sieci 

przedsi biorstwa energetycznego dotyczy zarówno odbiorców, jak i wytwórców, 

a uzyskanie przy czenia do sieci stanowi fundament jej funkcjonowania29.

Podmioty ubiegaj ce si  o przy czenie musz  spe nia  warunki przy -

czenia i odbioru energii, które s  okre lone w ustawie Prawo energetyczne oraz 

w rozporz dzeniach systemowych wydanych na podstawie art. 9 ustawy Prawo 

energetyczne30. W literaturze prawa wskazuje si , e regulacja uzale niaj ca

istnienie publicznoprawnego obowi zku przy czenia od spe nienia warunków, 

które zostan  dopiero okre lone przez przedsi biorstwo energetyczne w wyda-

nych warunkach przy czenia i projekcie umowy przy czeniowej, jest wadliwa 

i ma charakter b dnego ko a31. Przedsi biorstwo energetyczne na podstawie 

takiej regulacji mo e odmówi  przy czenia do sieci z powodu niespe nienia

przez podmiot warunków przy czenia i odbioru, których spe nienie mo e na-

st pi  na podstawie umowy przy czeniowej i w zakresie tam wskazanym.  

W wielu przypadkach inwestorzy elektrowni wiatrowych staraj  si  o warunki 

                                                          
27  AmE 39/05, niepubl. 
28 Ibidem.
29  A. Walaszek-Pyzio , op.cit., s. 154 i 155. 
30  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó o-

wych warunków funkcjonowania systemów ciep owniczych (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 92); Rozpo-
rz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-
cjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010, nr 133, poz. 891); Rozporz dzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623). 

31  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , op.cit., s. 7.
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przy czenia jeszcze na etapie ubiegania si  o pozwolenie na budow . W takim 

wypadku przedsi biorstwo energetyczne mo e odmówi  im przy czenia do 

sieci z uwagi na to, e nie zosta  jeszcze wybudowany obiekt farmy wiatrowej, 

który b dzie przy czany do sieci i przez to nie ma mo liwo ci oceny, czy far-

ma spe nia warunki do przy czenia.

Ponadto ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne32 rozszerzy a ka-

talog obowi zków podmiotów ubiegaj cych si  o przy czenie róde  energii 

o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV o konieczno  wniesienia zaliczki 

na poczet op aty przy czeniowej oraz o przed o enie wypisu i wyrysu z miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie decyzji o wa-

runkach zabudowy i zagospodarowania terenu) potwierdzaj cych dopuszczal-

no  lokalizacji danego ród a energii na terenie obj tym planowan  inwestycj .

Zaliczka na poczet op aty za przy czenie do sieci ród a wynosi 30 z  za ka dy 

kilowat mocy przy czeniowej i nie mo e by  wy sza ni  3 mln z . W przypad-

ku, gdy wysoko  zaliczki przekroczy wysoko  op aty za przy czenie do sie-

ci, ró nica mi dzy wysoko ci  wniesionej zaliczki a wysoko ci  tej op aty pod-

lega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia 

zaliczki. Wnosi si  j  w ci gu czternastu dni od dnia z o enia wniosku o okre-

lenie warunków przy czenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpa-

trzenia. Natomiast wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (ewentualnie decyzj  o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania) nale y przed o y  wraz z wnioskiem o okre lenie warunków przy cze-

nia. Nieprzed o enie dokumentu planistycznego jest negatywn  przes ank  przy 

ocenie mo liwo ci spe nienia przez podmiot przy czany warunków niezb d-

nych do przy czenia i odbioru. Ustawodawca, wprowadzaj c takie rozwi za-

nie, wskaza , e ma ono na celu wyeliminowanie negatywnego zjawiska, jakim 

jest „blokowanie mocy” przez projekty przy czeniowe o niskim stopniu za-

awansowania. Przed wprowadzeniem w ycie nowych przepisów dosz o bo-

wiem do sytuacji, w której ekspertyzy wp ywu przy czanego obiektu do sieci 

przedsi biorstwa energetycznego musia y uwzgl dnia  moce wszystkich z o o-

nych wcze niej wniosków o okre lenie warunków przy czenia, z których 

wi kszo  nie mia a mo liwo ci uzyskania w najbli szym czasie dokumentów 

zezwalaj cych na rozpocz cie budowy ród a wytwórczego, co powodowa o

                                                          
32  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmia-

nie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010, nr 21, poz. 104). 
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faktyczne zablokowanie wydawania nowych warunków dla róde  wytwór-

czych33.

Drug  niezb dn  przes ank  zaistnienia publicznoprawnego obowi zku

przy czenia jest posiadanie przez podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie tytu u
prawnego do korzystania z nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do których pa-

liwa gazowe lub energia maj  by  dostarczone. Przepis art. 7 ust. 3 ustawy Pra-

wo energetyczne, w brzmieniu nadanym nowelizacj  ustawy z dnia 8 stycznia 

2010 r., rozszerzy  zakres przedmiotowy dotychczasowego tytu u prawnego do 

obiektu o tytu  do nieruchomo ci oraz lokalu. W uzasadnieniu tej zmiany wska-

zano, „ e przy czenie do sieci w praktyce nast puje nie tylko do obiektu, ale 

równie  do nieruchomo ci niezabudowanej oraz do pojedynczego lokalu w bu-

dynku”34. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego by o zgodne z dotychczasow

interpretacj  Prezesa URE tego przepisu oraz z ugruntowanym orzecznictwem 

s dowym, zgodnie z którym nieuzasadnione jest stosowanie zaw aj cej defini-

cji obiektu zawartej w ustawie Prawo budowlane do znaczenia tego terminu 

okre lonego w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne35.

Tytu em prawnym do korzystania z obiektu, lokalu lub nieruchomo ci s :

prawo w asno ci, u ytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe rodz ce

uprawnienie do korzystania z obiektów, a tak e stosunki obligacyjne uprawnia-

j ce do korzystania z rzeczy cudzej: najem, dzier awa, leasing, u yczenie36.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, podmiot ubie-

gaj cy si  o przy czenie powinien wykaza , e ma tytu  prawny do obiektu, 

lokalu lub nieruchomo ci, do których ma by  dostarczona energia lub gaz. 

W doktrynie prawa prezentowany jest pogl d, zgodnie z którym wykazanie si

tytu em prawnym mo e by  dokonane przez z o enie o wiadczenia woli o jego 

posiadaniu37. Takie stanowisko potwierdza regulacja przyj ta w § 7 ust. 4 ga-

zowego rozporz dzenia systemowego38, zgodnie z którym do wniosku o przy -

czenie nale y przed o y  o wiadczenie o posiadaniu tytu u prawnego do obiek-

                                                          
33  Druk Sejmowy nr 2176, www. sejm.gov.pl, data pobrania: 30.06.2011. 
34 Ibidem.
35  Wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 25 czerwca 2009 r.,  

XVII Am E 205/08, niepubl. 
36  M. Czarnecka, T. Og ódek, op.cit., s. 155 i 156. 
37 Ibidem, s. 156. 
38  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegó owych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2010, nr 133, poz. 891).
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tu. Jednocze nie to ciep ownicze rozporz dzenie systemowe (w § 6 ust. 2) oraz 

elektroenergetyczne rozporz dzenie systemowe (w § 7 ust. 5) wskazuj  ko-

nieczno  przed o enia tytu u prawnego, a nie o wiadczenia39. Niezale nie od 

tego, o tym, czy tytu  prawny daje podmiotowi ubiegaj cemu si  o przy czenie

prawo do korzystania z danego obiektu, nieruchomo ci czy lokalu, decyduje 

tre  tego dokumentu. Nie wystarczy zatem przedstawi  umow  najmu, ko-

nieczne jest, aby umowa ta zawiera a postanowienia umo liwiaj ce korzystanie 

z danego obiektu na potrzeby przy czenia do sieci b d  nie wy cza a takiego 

uprawnienia40.

3. Procedury zwi zane z przy czaniem do sieci  
 przedsi biorstw energetycznych 

Przedstawiony kszta t regulacji publicznoprawnego obowi zku przy cze-

nia do sieci przedsi biorstwa energetycznego, oparty w znacznym stopniu na 

niedookre lonych zwrotach, jest przyczyn  wielu konfliktów wymagaj cych 

rozstrzygni cia przez Prezesa URE w trybie okre lonym w art. 8 ustawy Prawo 

energetyczne. Rozstrzygni cia te dotycz  jedynie takich spraw, co do których 

istnieje publicznoprawny obowi zek przy czenia41. Zaznaczy  trzeba, e do-

tychczasowa praktyka rozstrzygania przez Prezesa URE sporów dotycz cych 

odmowy zawarcia umowy o przy czenie do sieci przedsi biorstwa energetycz-

nego polega a na ustaleniu tre ci umowy przy czeniowej, pomimo e nie ma 

on w art. 8 ustawy Prawo energetyczne wyra nie wskazanego uprawnienia 

w tym zakresie. Zgodnie z ugruntowanym ju  orzecznictwem S du Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezes URE, prowadz c post powanie w zakresie 

odmowy zawarcia umowy o przy czenie do sieci, wydaje decyzj  administra-

cyjn , która w takim przypadku powinna obejmowa  wszystkie istotne posta-

nowienia danej umowy42. Takie stanowisko s du potwierdza równie  literatura 

                                                          
39  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó o-

wych warunków funkcjonowania systemów ciep owniczych (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 92); Rozpo-
rz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623).

40  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , op.cit., s. 4. 
41 Ibidem, s. 10. 
42  Wyrok S du Antymonopolowego z 21 marca 2001 r., Ame 30/00, niepubl.  
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prawa. „Decyzja Prezesa URE powinna w ca o ci okre la  tre  umowy i zara-

zem j  zast powa . Skutkiem decyzji Prezesa URE jest powstanie w sposób 

bezpo redni, tzn. bez konieczno ci sk adania przez strony jakichkolwiek 

o wiadcze  woli, stosunku obligacyjnego, z którego wynika obowi zek spe -

nienia okre lonego wiadczenia. Wariant ten zosta  przyj ty w orzecznictwie, 

jest zgodny z celem unormowania zawartego w art. 8 ust. 1 prawa energetycz-

nego, jakim jest nie jakiekolwiek, ale skuteczne (w znaczeniu ca kowite) roz-

strzygni cie sporu mi dzy stronami”43. Jednak S d Najwy szy w wyroku z dnia 

12 kwietnia 2011 r.44 opowiedzia  si  przeciwko takiej praktyce Prezesa URE, 

wskazuj c, e jego decyzja  rozstrzygaj ca w sprawie odmowy zawarcia umowy 

o przy czenie ma by ród em stosunku zobowi zaniowego, a nie kszta towa-

niem tre ci innego ród a zobowi zania, to jest umowy przy czeniowej.

W przypadku, gdy przedsi biorstwo energetyczne stwierdzi, e nie ma wa-

runków do zawarcia w trybie publicznoprawnego obowi zku umowy o przy -

czenie do sieci, musi niezw ocznie pisemnie powiadomi  o odmowie zawarcia 

umowy Prezesa URE i zainteresowany podmiot, podaj c przyczyny odmowy. 

Niezale nie od powiadomienia, w przypadku, gdy przyczyn  odmowy zawarcia 

umowy o przy czenie jest brak warunków ekonomicznych, przedsi biorstwo

energetyczne mo e ustali  op at  w wysoko ci uzgodnionej z podmiotem ubie-

gaj cym si  o przy czenie w umowie o przy czenie do sieci.

W stanowiskach dotycz cych przy czenia do sieci elektroenergetycznej 

i gazowniczej Prezes URE wskaza , e ka da sytuacja, w której umowa o przy-

czenie do sieci przedsi biorstwa nie zosta a zawarta (strony nie dosz y do 

porozumienia co do tre ci umowy lub w terminie nie dosz o do wydania warun-

ków przy czenia), mamy do czynienia z odmow  przy czenia do sieci przed-

si biorstwa energetycznego. Taki pogl d ugruntowa o równie  orzecznictwo 

s dowe45.

Potwierdzeniem istnienia przes anek zawarcia umowy przy czeniowej jest 

wydanie przez przedsi biorstwo energetyczne warunków przy czenia. Takie 

stanowisko wyrazi  równie  S d Najwy szy w wyroku z dnia 9 marca 2004 r.46,

                                                          
43  A. Walaszek-Pyzio , op.cit., s. 79 i 80.
44  M. W adzi ski, S d Najwy szy o kompetencjach prezesa Urz du Regulacji Energetyki,

„Gazeta Prawna” 2011, nr 89 (2975). 
45  Wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 czerwca 2006 r.,  

XVII AmE 26/05, niepubl. 
46  Wyrok S du Najwy szego z 9 marca 2004 r., III SK 20/04, niepubl. 
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wskazuj c, „ e zachowanie strony skar cej, która okre li a dla wnioskodawcy 

warunki przy czenia oraz opracowa a projekt umowy przy czeniowej po-

twierdza, e zosta y spe nione warunki ekonomiczne i techniczne przy czenia

przedmiotowej nieruchomo ci do sieci”. W nowelizacji ustawy Prawo energe-

tyczne z dnia 8 stycznia 2010 r. doprecyzowano charakter tych warunków  

i wskazano dwuletni okres ich wa no ci.

Umowa o przy czenie do sieci przedsi biorstwa energetycznego zawierana 

z podmiotem ubiegaj cym si  o przy czenie, której essentialia negotii okre la

art. 7 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, jest typowym przyk adem stosunku 

cywilnoprawnego, na którego powstanie wp ywaj  normy prawa administracyj-

nego47. Umowa ta jest umow  nazwan , dwustronn  i odp atn , jednak nie ma 

charakteru zobowi zania wzajemnego, op ata przy czeniowa nie stanowi bo-

wiem ekwiwalentu wiadczenia przedsi biorstwa energetycznego poniesionego 

na rozwój sieci48. W tym miejscu warto podkre li , e najcz stsz  przyczyn

sporów pomi dzy przedsi biorstwem energetycznym a podmiotem ubiegaj cym 

si  o przy czenie jest w a nie kwota op aty przy czeniowej. Przedsi biorstwa

energetyczne do obliczenia kosztów inwestycji przy czeniowej w czaj  kosz-

ty rozbudowy sieci, wbrew przepisom art. 7 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne. 

Stanowi on, e przedsi biorstwo energetyczne jest obowi zane zapewni  reali-

zacj  i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przy cza-

nia podmiotów ubiegaj cych si  o przy czenie, na warunkach okre lonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 oraz art. 46 ustawy 

Prawo energetyczne oraz w za o eniach lub planach, o których mowa w art. 19 

i 20 tej ustawy. Z jednej strony oznacza to, e przedsi biorstwo energetyczne 

ma obowi zek planowania rozwoju sieci zgodnie z gminnymi planami zaopa-

trzenia w ciep o, energi  elektryczn  oraz paliwa gazowe, tak by co do zasady 

podmioty, ubiegaj c si  o przy czenie, mog y by  przy czone do sieci przed-

si biorstwa energetycznego na warunkach taryfowych. Z drugiej natomiast 

strony powoduje to, e koszty rozbudowy sieci, tak e na potrzeby podmiotów 

ubiegaj cych si  o przy czanie, ponosi przedsi biorstwo energetyczne.  

Problematyk  okre lenia kosztów wp ywaj cych na wysoko ci op aty za 

przy czenie do sieci przedsi biorstwa energetycznego zaj  si  S d Ochrony 

                                                          
47  M. Czarnecka, T. Og ódek, op.cit., s. 153. 
48 Ibidem, s. 154. 
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Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 25 czerwca 2009 r.49, wyra aj c

pogl d, „ e w rzeczywistych nak adach ponoszonych na realizacj  przy czenia,

o których mowa w art. 7 ust. 8 pkt 3 prawa energetycznego, uwzgl dnia si

jedynie nak ady ponoszone na budow  przy cza, a nie na rozbudow  sieci 

elektroenergetycznej niezb dnej do przy czenia”.

4. Projektowane zmiany regulacji w zakresie przes anek zwi zanych  
 z przy czaniem do sieci  

W grudniu 2011 roku minister gospodarki przedstawi  trzy projekty ustaw: 

Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz ustaw  o odnawialnych ród ach ener-

gii (tak zwany trójpak energetyczny50, które mia y zreformowa  polsk  energe-

tyk . W toku debat i sporów co do kszta tu regulacji up ywaj  kolejne terminy 

wprowadzenia trójpaku energetycznego w ycie, wci  bez efektu. 

W zwi zku z piln  potrzeb  uregulowania niektórych kwestii w prawie 

energetycznym, wynikaj cych mi dzy innymi ze wszcz tego przez Komisj

Europejsk  post powania dotycz cego braku implementacji dyrektywy 

2009/28/WE, dotycz cej gwarancji pierwsze stwa przy czenia do sieci odna-

wialnych róde  energii51, do polskiego systemu prawnego, w drugiej po owie

2012 roku zosta  przygotowany i z o ony w Sejmie poselski projekt zmiany 

ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw, zwany ma ym trójpa-

kiem52. Regulacje ma ego i du ego trójpaku zawieraj  zmiany prawne w zakre-

sie przes anek przy czenia do sieci przedsi biorstw energetycznych.  

                                                          
49  XVII AmE 205/08, niepubl. 
50  Trójpak energetyczny to obecnie projekty czterech ustaw: Prawo energetyczne wersja 

1.24 z dnia 8 pa dziernika 2012 r.; Prawo gazowe wersja 2.004 z dnia 9 pa dziernika 2013 r.; 
ustawa o odnawialnych ród ach energii wersja 2.0.2 z dnia 9 pa dziernika 2012 r. oraz projekt 
ustawy wprowadzaj cej ustaw  Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz ustaw  o odnawialnych 
ród ach energii wersja 0.11 z dnia 9 pa dziernika 2012 r. 

51  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/28/WE z dnia  
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze róde  odnawialnych zmienia-
j ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. Urz. UE L 140/16 
z 5.06.2009. 

52  Ma y trójpak energetyczny to projekt zmian ustawy Prawo energetyczne i niektórych 
innych ustaw; ostatni projekt z dnia 23 maja 2013 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII k., Druk 
nr 946. 
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W ma ym trójpaku zosta y doprecyzowane przes anki techniczne i ekono-

miczne przy czenia do sieci przedsi biorstw energetycznych oraz uregulowa-

nia zwi zane z przy czaniem do sieci nowych rodzajów podmiotów ubiegaj -

cych si  o przy czenie, tak zwanych mikroinstalacji53 i ma ych instalacji54.

Doprecyzowanie przes anek technicznych oraz ekonomicznych przy cze-

nia polega na za o eniu, e w przypadku, „gdy przedsi biorstwo energetyczne 

zajmuj ce si  przesy aniem lub dystrybucj  energii elektrycznej odmówi przy-

czenia do sieci odnawialnego ród a energii z powodu braku technicznych 

warunków przy czenia wynikaj cych z braku niezb dnych zdolno ci przesy-

owych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegaj cy si  o przy -

czenie odnawialnego ród a energii, przedsi biorstwo energetyczne okre la

planowany termin oraz warunki wykonania niezb dnej rozbudowy lub moder-

nizacji sieci, a tak e okre la termin przy czenia”55. W przypadku natomiast 

„braku technicznych lub ekonomicznych warunków przy czenia w zakresie 

mocy przy czeniowej okre lonej we wniosku o okre lenie warunków przy -

czenia odnawialnego ród a energii, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce

si  przesy aniem lub dystrybucj  energii elektrycznej powiadamia podmiot 

ubiegaj cy si  o przy czenie o wielko ci dost pnej mocy przy czeniowej, dla 

jakiej mog  by  spe nione te warunki. Je eli podmiot ten w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia:  

1)  wyrazi  zgod  na tak  wielko  mocy przy czeniowej, przedsi bior-

stwo to wydaje warunki przy czenia,

2)  nie wyrazi  zgody na tak  wielko  mocy przy czeniowej, przedsi -

biorstwo to odmawia wydania warunków przy czenia”56.

Uregulowane zosta y równie  zasady przy czania mikroinstalacji. 

„W przypadku, gdy podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie mikroinstalacji do 

sieci dystrybucyjnej jest przy czony do sieci jako odbiorca ko cowy, a moc 

zainstalowana mikroinstalacji, o przy czenie której ubiega si  ten podmiot, nie 

                                                          
53  Mikroinstalacja to odnawialne ród o energii o cznej mocy zainstalowanej elektrycz-

nej nie wi kszej ni  40 kW, przy czone do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym 
ni szym ni  110 kV lub o cznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wi kszej ni  120 kW. 

54  Ma a instalacja to odnawialne ród o energii o cznej mocy zainstalowanej elektrycz-
nej wi kszej ni  40 kW i nie wi kszej ni  200 kW, przy czone do sieci elektroenergetycznej 
o napi ciu znamionowym ni szym ni  110 kV lub o cznej mocy zainstalowanej cieplnej wi k-
szej ni  120 kW i nie wi kszej ni  600 kW. 

55  Art. 7 ust. 8 d2 ma ego trójpaku energetycznego. 
56  Art. 7 ust. 8 d3 ma ego trójpaku energetycznego. 
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jest wi ksza ni  okre lona w wydanych warunkach przy czenia, przy czenie

do sieci odbywa si  na podstawie zg oszenia przy czenia mikroinstalacji, z o-

onego w przedsi biorstwie energetycznym, do sieci którego ma by  ona przy-

czona, po zainstalowaniu odpowiednich uk adów zabezpieczaj cych i uk adu

pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przy czenie mikroinstalacji 

do sieci dystrybucyjnej odbywa si  na podstawie umowy o przy czenie do 

sieci. Koszt instalacji uk adu zabezpieczaj cego i uk adu pomiarowo-rozlicze-

niowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego”57.

Zg oszenie zawiera w szczególno ci:

a) oznaczenie podmiotu ubiegaj cego si  o przy czenie oraz okre lenie

rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

b) informacje niezb dne do zapewnienia spe nienia przez mikroinstalacj

wymaga  technicznych i eksploatacyjnych; 

c) o wiadczenie o nast puj cej tre ci: „ wiadomy odpowiedzialno ci

karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia wynikaj cej z art. 233 § 6 

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88,  

poz. 553, z pó n. zm.) o wiadczam, e posiadam tytu  prawny do nie-

ruchomo ci, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstala-

cji okre lonej w zg oszeniu”. Klauzula ta zast puje pouczenie organu 

o odpowiedzialno ci karnej za sk adanie fa szywych zezna .

Wskazano równie  dokumenty warunkuj ce przy czenie wytwórcy ener-

getyki j drowej, wymieniono: decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w za-

kresie budowy obiektu energetyki j drowej wydan  zgodnie z przepisami Usta-

wy z dnia 13 maja 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki j drowej oraz inwestycji towarzysz cych (Dz.U. nr 135, 

poz. 789) oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, decyzj  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak 

równie  decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki j drowej potwierdzaj c  dopuszczalno  lokalizacji danego ród a

na terenie obj tym planowan  inwestycj . W projekcie ma ego trójpaku okre -

lono równie  dokumenty niezb dne do przy czenia morskiej energetyki wia-

trowej, to jest pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urz dze  w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z prze-

pisami Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

                                                          
57  Art. 7 ust. 8 d4 ma ego trójpaku energetycznego.
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Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1502, z pó n. zm.), 

dokument potwierdzaj cy tytu  prawny podmiotu do korzystania z nieruchomo-

ci, na której jest planowana inwestycja okre lona we wniosku, z wy czeniem 

róde  lokalizowanych w polskim obszarze morskim, oraz wypis i wyrys z miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzj  o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu, decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

w zakresie budowy obiektu lub pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie 

sztucznych wysp, konstrukcji i urz dze  w polskich obszarach morskich, które 

powinny potwierdza  dopuszczalno  lokalizacji danego ród a na terenie obj -

tym planowan  inwestycj .

W trójpaku energetycznym znajduj  si  regulacje dotycz ce przy czenia

do sieci odr bnie dla przy czenia do sieci elektroenergetycznej i ciep owniczej

w art. 8 projektu ustawy Prawo energetyczne58 oraz dla przy czenia do sieci 

gazowniczej w art. 13 projektu ustawy Prawo gazowe59. Postanowienia przepi-

                                                          
58  Art. 8 „1. Przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce dzia alno  gospodarcz  w zakre-

sie przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej, lub przesy ania i dystrybucji ciep a jest obo-
wi zane do zawarcia umowy o przy czenie do sieci z podmiotem ubiegaj cym si  o przy cze-
nie urz dze  instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej, lub do sieci ciep owniczej, na 
zasadzie równoprawnego traktowania, je eli istniej  techniczne i ekonomiczne warunki przy -
czenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej lub ciep a, a daj cy zawarcia umowy spe nia
warunki przy czenia do sieci i odbioru tej energii lub ciep a.
2. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegaj cy si  o zawarcie 
umowy o przy czenie do sieci nie ma tytu u prawnego do nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do 
których energia elektryczna lub ciep o ma by  dostarczane. 
3. Je eli przedsi biorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, odmówi zawarcia umowy  
o przy czenie do sieci, jest obowi zane niezw ocznie pisemnie powiadomi  o tej odmowie zain-
teresowany podmiot, podaj c uzasadnienie odmowy. 

4. W przypadku, gdy warto  dost pnej mocy przy czeniowej, wyznaczona z uwzgl dnieniem
warunków bilansowych systemu elektroenergetycznego, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, jest 
mniejsza ni  warto  mocy przy czeniowej okre lonej przez podmiot ubiegaj cy si  o przy -
czenie do sieci odnawialnego ród a energii, przedsi biorstwo energetyczne wykonuj ce dzia al-
no  gospodarcz  w zakresie przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej mo e, na wniosek 
tego podmiotu, wyda  warunki przy czenia i zawrze  umow  o przy czenie, pod warunkiem e
odnawialne ród o energii b dzie wyposa one w magazyn energii elektrycznej umo liwiaj cy 
magazynowanie energii wytworzonej z tego ród a”.

59  Art. 13 „1. Operator systemu przesy owego lub operator systemu dystrybucyjnego jest 
obowi zany do zawarcia umowy o przy czenie do sieci z podmiotem ubiegaj cym si  o przy -
czenie urz dze , instalacji lub sieci do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, je eli
istniej  techniczne i ekonomiczne warunki przy czenia do sieci i dostarczania gazu ziemnego,  
a daj cy zawarcia umowy spe nia warunki przy czenia do sieci i odbioru gazu ziemnego.  
2. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegaj cy si  o zawarcie 
umowy o przy czenie do sieci nie ma tytu u prawnego do nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, do 
których gaz ziemny ma by  dostarczany.  
3. Je eli operator, o którym mowa w ust. 1, odmówi zawarcia umowy o przy czenie do sieci, jest 
obowi zany niezw ocznie pisemnie powiadomi  o tej odmowie Prezesa URE i zainteresowany 
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sów projektów ustaw w trójpaku energetycznym s  co do przes anek powstawa-

nia obowi zku przy czenia do sieci to same z regulacjami zawartymi w do-

tychczas obowi zuj cej ustawie Prawo energetyczne. Odbiegaj  one natomiast 

od tre ci przepisów zawartych w ma ym trójpaku energetycznym. 

Podsumowanie

Dost p do infrastruktury sieciowej ma na celu zapewnienie wiadczenia

us ug o ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 106 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (dalej: TfUE).
Us ugi te maj , w my l art. 14 TfUE, znacz c  rol  w promowaniu spójno ci

krajów cz onkowskich, zarówno w aspekcie spo ecznym, jak i gospodarczym, 

stanowi c jedn  ze wspólnych warto ci Unii Europejskiej60. Us ugi o ogólnym 

interesie spo ecznym okre lane s  równie  mianem us ug powszechnych czy 

us ug u yteczno ci publicznej61. Z uwagi na szczególne znaczenie sektora ener-

getycznego zosta  stworzony system regulacji na poziomie UE oraz krajowym, 

celem zapewnienia dost pno ci us ug o charakterze powszechnym. W literatu-

rze przedmiotu podnosi si , e mechanizmy regulacyjne s  wyrazem protekcjo-

nizmu obywatelskiego, co godzi w podstawowe za o enia regulacji europej-

skich zwi zanych z wolno ci  gospodarcz  i wolnym rynkiem62.

Niew tpliw  jednak warto ci  i celem regulacji dost pu do sieci przedsi -

biorstw energetycznych, poza stworzeniem mechanizmu wiadczenia us ug

powszechnych, jest konieczno  wspierania mechanizmów konkurencyjnych, 

zapewniaj cych dost p do sieci wytwórcom energii (równie  OZE), co przek a-

da si  na dywersyfikacj róde  dostaw, b d cego elementem zapewniania bez-

piecze stwa dostaw podstawowych mediów.  

Obecnie nie ma wystarczaj cych regulacji w zakresie dost pu do sieci 

przedsi biorstw energetyki, co potwierdza obszerne orzecznictwo s dowe

                                                          
podmiot, podaj c uzasadnienie odmowy i informuj c o mo liwo ci odwo ania si  od tej odmowy 
do Prezesa URE”.  

60  A. Jurkowska, T. Skoczny, op.cit., s. 13. 
61  Szerzej na temat us ug u yteczno ci publicznej w: ibidem, s. 13; M. Szyd o, op.cit.,

s. 14 i 15. 
62  F. El anowski, Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Warszawa 2008, 

s. 12 i 13. 
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w tym zakresie. Rozbie no ci w regulacjach zwi zanych z przy czaniem do 

sieci energetycznych w trójpaku energetycznym nie daj  nale ytych regulacji 

w zakresie przes anek aktualizuj cych ten obowi zek. Znacznie lepsze rozwi -

zania zosta y przyj te w ma ym trójpaku, poniewa  tworz  one mechanizm 

„oczekiwania” na powstanie warunków technicznych przy czenia, wskazuj c,

e nale y je rozumie  jako konieczno  modernizacji oraz rozbudowy sieci. 

Stworzony zosta  równie  mechanizm „obni enia wielko ci mocy przy cze-

niowej” do wielko ci dost pnej w chwili sk adania wniosku o przy czenie

przez podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie. Celem zmiany regulacji prawnych 

okre lonych w ma ym trójpaku energetycznym jest przedstawienie podmiotowi 

ubiegaj cemu si  o przy czenie przeszkód stoj cych na drodze do przy cze-

nia, terminów usuni cia tych utrudnie  oraz wysoko ci nak adów na przy cze-

nie do sieci przedsi biorstw energetycznych. Bardzo korzystne jest przyj cie

regulacji zwi zanych ze zmian  procedury odmowy przy czenia do sieci OZE, 

które w przypadku braku warunków technicznych s  ustawiane w „kolejk ”,

a nie przepadaj  na korzy  tych, którzy pó nej z o yli wniosek o przy czenie,

gdy zaistnia y ju  warunki do przy czenia.

Niew tpliwie zasadne jest przyj cie regulacji nak adaj cych na przedsi -

biorstwa energetyczne publicznoprawnego obowi zku przy czania do sieci, 

wiadcz  one bowiem us ugi o charakterze publicznym. To pozwala na zacho-

wanie zasady bezpiecze stwa energetycznego, tak e poprzez zapewnienie 

udzia u energii z OZE w bilansie zu ycia energii, tworz c tak zwany mix ener-

getyczny. Zapewnienie dost pu do sieci energetycznej przeciwdzia a równie

naturalnemu mechanizmowi monopolizacji dzia alno ci przedsi biorstw energe-

tycznych. Ponadto uregulowania nak adaj ce publicznoprawny obowi zek

przy czenia do sieci zmierzaj  do osi gni cia przyj tych celów polityki ener-

getycznej Unii Europejskiej, okre lonych w dyrektywie 2009/72/WE63, zobo-

wi zuj cej pa stwa cz onkowskie do zapewnienia gospodarstwom domowym  

i ma ym przedsi biorstwom prawa do dostarczania energii, jak równie  w dy-

rektywie 2009/28/WE dotycz cej gwarancji pierwsze stwa przy czenia do 

sieci odnawialnych róde  energii. 

                                                          
63  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. doty-

cz ca wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej i uchylaj ca dyrektyw
2003/54/WE, Dz. Urz. L 211/55 z 14.08.2009. 
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LEGAL CONDITIONS OF THE OBLIGATION
TO CONNECT TO THE NETWORK OF ENERGY COMPANY 

Summary

The article presents the issues concerning connecting to the energy network by 

entities applying for it. There is an introduction to the European infrastructure policy 

and also some theoretical issues concerning the recognition of the obligation (public 

duty) to connect to the network in the article. It contains a description of four terms and 

conditions of obligation to connect to the network. On the one hand concerning the 

energy company, i.e. the existence of technical and economic conditions of the 

attachment. On the other hand it concerns entities applying for attachment, i.e. legal title 

to the property and conditions of attachment. The article discusses the procedure for 

concluding contracts for network connections and regulations relating to the refusal of 

attachment. It has been pointed out to the current draft amendments to regulations 

contained within a small energy three pack and the bills of energy three pack. The 

changes consist in clarifying the regulation of the existence of the technical and 

economic connection.  

Translated by Marlena Ballak 

Keywords: energy law, connection to the energy network 


