
  

  

 PREZES  Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 
 
 
 

KOMUNIKAT 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2018 

w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
gazowych programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie 

modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji 

 
 

W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317), zwana dalej „ustawą”. Ustawa ta nakłada 

nowe obowiązki na operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych, sporządzających 

i uzgadniających z Prezesem URE plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe. 

1. Art. 20 ust. 1 ustawy stanowi, że operator systemu dystrybucyjnego gazowego, który 

sporządza i uzgadnia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, o którym mowa 

w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, opracowuje program 

budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo 

budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji (dalej również jako: Program). 

Program ten, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy, powinien stanowić wyodrębnioną część planu 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, 

o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: plan rozwoju). 

Wytyczne co do zawartości tego Programu sformułowano w art. 20 ust. 4 oraz w art. 78 ust. 2 

ustawy. Jednocześnie art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy przewiduje kary pieniężne dla 

przedsiębiorcy, który nie opracuje programu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lub nie zbuduje 

stacji gazu ziemnego zgodnie z art. 21 ust. 1. 

2. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy jeżeli termin sporządzenia przez operatora systemu 

dystrybucyjnego gazowego aktualizacji planu rozwoju (…), przypada po upływie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, operator ten opracowuje program, o którym mowa 

w art. 20 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na okres 

obowiązywania planu rozwoju aktualnego na dzień wejścia w życie ustawy, i uzgadnia go 

z operatorem systemu przesyłowego gazowego, a następnie z Prezesem URE.  

W związku z powyższym zauważyć należy, że w świetle art. 16 ust. 2 i ust. 14 ustawy – Prawo 

energetyczne, operator systemu dystrybucyjnego gazowego jest obowiązany do przedłożenia 
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Prezesowi URE do uzgodnienia projektu planu rozwoju i jego aktualizacji - co dwa lata, do 

dnia 31 marca.  

3. Z powołanych przepisów wynika zatem, że operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, 

zobowiązani do przedłożenia aktualizacji planu rozwoju po 22 sierpnia 2018 r. (tj. 

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy), powinni przedłożyć Prezesowi URE 

do uzgodnienia, w terminie nieprzekraczającym tej daty, jedynie Program, uprzednio 

uzgodniony z operatorem systemu przesyłowego.  

Z kolei operatorzy zobowiązani do przedłożenia aktualizacji planu rozwoju nie później niż 

22 sierpnia 2018 r. - czyli zasadniczo do 31 marca 2018 r., zobligowani są do przedłożenia 

Prezesowi URE ww. Programu wraz z aktualizacją planu rozwoju. Przy czym Program ten 

powinien stanowić wyodrębnioną część aktualizacji planu rozwoju.  

4. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy w Programie, operator systemu dystrybucyjnego gazowego 

uwzględnia każdą gminę położoną na obszarze jego działania, która spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) liczba mieszkańców gminy wynosi co najmniej 100 000 oraz 

2) w gminie tej zarejestrowanych zostało co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, 

oraz 

3) na 1 000 mieszkańców tej gminy przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych. 

W związku z powyższym operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych są obowiązani 

dokonać analizy obszaru swojego działania określonego w decyzji w sprawie wyznaczenia 

operatorem systemu dystrybucyjnego, z uwzględnieniem ww. kryteriów. Następnie, 

odpowiednio do wyników tej analizy, przedłożyć Prezesowi URE odpowiednio: sam Program 

albo też Program wraz z aktualizacją planu rozwoju, zależnie od terminów, o których mowa 

wyżej w pkt 2 i 3  

W przypadku, gdy ww. analiza wykaże, iż na obszarze działania operatora nie znajdują się 

gminy spełniające łącznie kryteria, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, wówczas 

operator mając na uwadze art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy, w terminie przedłożenia Prezesowi 

URE Programu, przekazuje wyniki dokonanej analizy albo też przekazuje je w terminie 

aktualizacji planu rozwoju wraz z tą aktualizacją (zależnie od terminów, o których mowa 

wyżej w pkt 2 i 3). 


