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Pani Kamila Dołowska
Dyrektor
Zespołu Prawa Cywilnego

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada br. w sprawie objęcia definicją odbiorcy 
uprawnionego, a co za tym idzie maksymalną ceną energii elektrycznej, inwestorów domów 
jednorodzinnych, uprzejmie informuję, że odbiorcy ci stanowią odbiorcę uprawnionego 
w rozumieniu przepisów ustawy w dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z  sytuacją na rynku 
energii elektrycznej. 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu rozszerzyła definicję odbiorcy uprawnionego 
o odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na 
potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 
3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 
maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma 
służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej 
w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1138, 1726, 1855 i 2339). 

Tym samym, przyjęta zmiana wyszła naprzeciw licznym sygnałom dotyczącym zapewnienia 
osobom budującym domy jednorodzinne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 
dostępu do tańszej energii elektrycznej. Z definicji odbiorcy uprawnionego wykluczono 
sytuację budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub w celach zarobkowych. Jednocześnie stało się niezbędne 
nałożenie na odbiorcę uprawnionego dokonującego zakupu energii elektrycznej w celu jej 
zużycia na potrzeby budowy, oświadczenia o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków 
pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, bowiem niektóre spółki nie 
posiadają dedykowanej taryfy budowlanej i konieczne jest stosowne oświadczenie 
o korzystaniu z niej. 

Z wyrazami szacunku

Paweł Pikus
Dyrektor
Departament Elektroenergetyki i Gazu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/


		2022-12-29T19:53:42+0000
	Paweł Pikus; Ministerstwo Klimatu i Środowiska




