
 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie harmonogramu uzyskiwania 

przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych 

 
z dnia 20 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 158) 

 

 
Na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, z 
późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 Rozporządzenie określa harmonogram uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług 

przesyłowych polegających na przesyłaniu zakupionych przez tych odbiorców od wybranych dostawców paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w celu ich odbioru, zwanych dalej "odbiorcami uprawnionymi". 

 
§ 2  

 
1. Odbiorcy, którzy w 2003 r. zużyli paliwa gazowe na własne potrzeby, w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy w wielkości nie mniejszej niż 15 milionów m3 stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 
stycznia 2004 r. oraz pozostają nimi w latach następnych. 

 
2. Odbiorcy paliw gazowych wykonujący działalność gospodarczą na podstawie udzielonej koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem tych paliw stają się odbiorcami uprawnionymi z dniem wejścia 
w życie rozporządzenia w zakresie ilości paliw gazowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej. 

 
3. Odbiorcy niewymienieni w ust. 1 i 2, niezależnie od wielkości rocznego zużycia paliw gazowych, stają się 
odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 
§ 3  

 
1. Odbiorcy, którzy w ciągu roku kalendarzowego zakupili energię elektryczną na własne potrzeby, z 
zastrzeżeniem ust. 2, począwszy od:  

 1)  2002 r. – w wielkości nie mniejszej niż 10 GWh,  
 2)  2003 r. – w wielkości nie mniejszej niż 1 GWh  – stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 

następnego roku oraz pozostają nimi w latach następnych. 

 
2. Do wielkości zakupionej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wlicza się wielkość energii 
wyprodukowanej we własnych źródłach. 

 
3. Odbiorcy niewymienieni w ust. 1, niezależnie od wielkości rocznego zakupu energii elektrycznej, stają się 
odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 
§ 4 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem paliwami gazowymi lub 

energią elektryczną stają się odbiorcami uprawnionymi z dniem wejścia w życie rozporządzenia w zakresie 
wielkości paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarczanych przez te przedsiębiorstwa odbiorcom 
uprawnionym. 

 
§ 5 Odbiorcy ciepła są odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2003 r. 

 
§ 6  

 
1. Wielkość rocznego zużycia paliw gazowych, o którym mowa w § 2, oraz zakupu energii elektrycznej, o którym 
mowa w § 3, stanowi sumę zużycia tych paliw oraz zakupu energii elektrycznej, włącznie z produkcją własną 
energii elektrycznej – w urządzeniach, instalacjach i obiektach, niezależnie od ich charakterystyki, przyłączonych 
do sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego. 

 
2. Wielkość rocznego zużycia paliw gazowych oraz zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w § 2 i 3, ustala 
się na podstawie dokumentów księgowych lub obowiązkowych sprawozdań. 

 
§ 7 Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu 



uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz.U. Nr 107, poz. 
671). 

 
§ 8 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 


