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Art. 33 ust. 2 Prawo budowlane 
 
Przepis nie występował wcześniej 
 

 
 

 

 
Art. 33 ust. 2 Prawo budowlane 

 
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy 

dołączyć: (…) 
10) oświadczenie projektanta dotyczące 

możliwości podłączenia projektowanego 
obiektu budowlanego do istniejącej sieci 
ciepłowniczej, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 7b obowiązek 
zapewnienia efektywnego energetycznie 
wykorzystania lokalnych zasobów paliw i 
energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
833, 843 i 1086), złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. 
poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
 

                                                           
1
 Opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 1186 ze zm. 
2 Art. 33 ust. 2 pkt. 10 dodany przez art. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2166), który wszedł w życie z 
dniem 1 stycznia 2020 r. 



 

Stan na dzień 18 sierpnia 2020 r. 3 Stan od 19 września 2020 r.4 

Art. 7 Prawo energetyczne 

8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki 
przyłączenia w terminie: 

1) 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o 
określenie warunków przyłączenia przez 
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu 
znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w 
przypadku przyłączania źródła – od dnia złożenia 
kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
później; 

2) 150 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o 
określenie warunków przyłączenia przez 
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku 
przyłączania źródła – od dnia złożenia 
kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
później. 
 
 

 
 

 

Art. 7 Prawo energetyczne 

8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej jest obowiązane wydać warunki 
przyłączenia w terminie:  

1) 21 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI 
grupy przyłączeniowej przyłączanego do 
sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

 2) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy 
przyłączeniowej przyłączanego do sieci o 
napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

3) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI 
grupy przyłączeniowej przyłączanego do 
sieci o napięciu powyżej 1 kV, 
niewyposażonego w źródło; 

 4) 120 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI 
grupy przyłączeniowej – dla obiektu 
przyłączanego do sieci o napięciu wyższym 
niż 1 kV wyposażonego w źródło;  

5) 150 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy 
przyłączeniowej. 

8g1. W przypadku wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia źródła do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 
kV terminy określone w ust. 8g liczone są od 
dnia wniesienia zaliczki. 

8g2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
gazowych jest obowiązane wydać warunki 
przyłączenia w terminie: 

 1) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczanego do grupy 
przyłączeniowej B podgrupy I;  

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczanego do grupy 
przyłączeniowej A lub grupy 

                                                           
3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086 ze 
zm.). 
4 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). 



 

przyłączeniowej B podgrupy II;  

3) 90 dni od dnia złożenia wniosku przez 
wnioskodawcę zaliczanego do grupy 
przyłączeniowej C. 

8g3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest 
obowiązane wydać warunki przyłączenia w 
terminie:  

1) 30 dni od dnia złożenia wniosku, w 
przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają 
być przyłączone węzły cieplne zasilające 
obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku 
gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za 
węzłem grupowym, należącej do 
przedsiębiorstwa energetycznego, ma być 
przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy;  

2) 3 miesięcy – od dnia złożenia wniosku, w 
przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają 
być przyłączane źródła ciepła. 

8g4. Do terminów na wydanie warunków 
przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności, terminów 
na uzupełnienie wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia do sieci, okresów 
opóźnień spowodowanych z winy podmiotu 
wnioskującego o przyłączenie albo z 
przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

8g5. W przypadku wniosków o określenie 
warunków przyłączenia do sieci gazowej dla 
obszarów lub miejscowości 
niezgazyfikowanych, dla których 
przedsiębiorstwo energetyczne przygotowuje 
szczegółową koncepcję gazyfikacji, nie 
stosuje się przepisu ust. 8g2 , pod warunkiem 
poinformowania wnioskodawcy przez to 
przedsiębiorstwo, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku, o innym terminie wydania 
warunków przyłączenia wraz z 
uzasadnieniem wskazania tego terminu. 

8g6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej może przedłużyć terminy 
określone w ust. 8g o maksymalnie połowę 
terminu, w jakim obowiązane jest wydać 
warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej dla poszczególnych 



 

grup przyłączeniowych za uprzednim 
zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o 
przyłączenie do sieci z podaniem 
uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

8g7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
gazowych lub ciepła może przedłużyć 
terminy określone w ust. 8g2 i 8g3 o 
maksymalnie taki sam termin, w jakim 
obowiązane jest wydać warunki przyłączenia 
do sieci gazowej albo ciepłowniczej dla 
poszczególnych grup przyłączeniowych za 
uprzednim zawiadomieniem podmiotu 
wnioskującego o przyłączenie do sieci z 
podaniem uzasadnienia przyczyn tego 
przedłużenia. 

 

 


