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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

art. 11x Zmienić przepis w taki sposób, by 
obywatelskie społeczności 
energetyczne mogły powstawać na 
obszarach, na których działa więcej 
niż jeden elektroenergetyczny 
system dystrybucyjny. 

Z dosłownego brzmienia tego 
przepisu wynika, że obywatelskie 
społeczności energetyczne mogą 
powstawać tylko na terenie, na 
którym operuje jeden dystrybutor. 
Takie rozwiązanie znacząco obniża 
możliwość powstania w praktyce 
obywatelskich społeczności 
energetycznych. Warto rozważyć 
konieczność takiego sformułowania 
przepisu by wynikało z niego, że 
członkowie jednej społeczności 
muszą korzystać z usług jednego 
dystrybutora. W takim stanie rzeczy 
na jednym terenie będzie mogło 
funkcjonować kilka społeczności, 
których członkowie będą korzystali z 
usług różnych dystrybutorów. 

  

2.  
art. 11zc Postępowanie o wpis do rejestru 

społeczności obywatelskich nosi 
Wprowadzenie takiego rozwiązania 
pozwoli na uniknięcie niejasności np. 

  



  2 
 

cechy postępowania 
administracyjnego. W związku z 
powyższym zasadne jest 
wprowadzenie przepisu 
pozwalającego na odpowiednie 
stosowanie kodeksu postępowania 
administracyjnego w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie. 
Zakończenie postępowania w 
postaci dokonania wpisu nie 
powinno wymagać wydania decyzji 
administracyjnej (jak jest teraz), 
natomiast odmowa wpisu powinna 
wymagać wydania takiego aktu 
administracyjnego od którego 
przysługiwałby wniosek o ponowne 
rozpoznanie sprawy. Podobnie 
wykreślenie obywatelskiej 
społeczności powinno następować w 
formie decyzji administracyjnej. 

w kwestii doręczeń pism 
procesowych w toku postępowania 
rejestracyjnego. Wprowadzenie 
rozstrzygnięcia polegającego na 
wydaniu odmowy wpisu w formie 
decyzji administracyjnej jest 
korzystne dla stron postępowania – 
realizowany jest postulat 
sprawiedliwości proceduralnej. 

3.  

Art. 31d ust. 1 Dodać słowa „lub obywatelską 
społecznością energetyczną”. 

W świetle projektu ustawy 
obywatelskie społeczności 
energetyczne będą podmiotami, 
które uczestniczą w działalności 
energii elektrycznej w sposób 
nieprofesjonalny. Takiego stanu 
rzeczy nie zmienia nawet fakt, że 
będą mogły one działać w formie 
spółki prawa handlowego. Stąd 
zasadne jest przyznanie 
obywatelskim społecznościom 
energetycznym prawa do 
inicjowania postępowań przed 
Koordynatorem. Brak jest 
racjonalnej przesłanki, która 
uzasadnia wykluczenie z kręgu 
podmiotów uprawnionych zrzeszeń 
konsumentów lub podmiotów 
niezajmujących się zawodowo 
wytwarzaniem energii elektrycznej. 
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4.  

Art. 18  Zbyt krótkie vacatio legis. W stosunku do zakresu zmian 
przewidzianych w projekcie ustawy 
wydaje się zasadne wydłużenie 
vacatio legis w ten sposób, by 
ustawa weszła w życie w dn. 
01.01.2022 r. W przypadku 14 
dniowego okresu spoczynkowego, 
mimo okresów przejściowych 
wskazanych w poprzedzających 
artykułach, uczestnicy obrotu mogą 
nie zdążyć przygotować się do zmian 
przewidzianych w projekcie. 

  

5.  

UWAGA OGÓLNA Należy rozważyć wydłużenie okresu 
(co najmniej o dwa lata) w jakim 
będzie możliwe korzystanie przez 
nowych prosumentów z obecnego 
systemu opustów. 

Proponowane rozwiązania dot. 
okresów przejściowych w tym 
zakresie są zbyt krótkie. Takie ich 
określenie przez ustawodawcę 
spowoduje skokowy wzrost ilości 
montowanych instalacji a w 
konsekwencji wzrost  kosztów 
montażu instalacji wytwarzających 
energię odnawialną. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


