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• Linia elektroenergetyczna bezpośrednia - 
linia elektroenergetyczna łącząca 
wydzieloną jednostkę wytwarzania energii 
elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub 
linia elektroenergetyczna łącząca jednostkę 
wytwarzania energii elektrycznej 
przedsiębiorstwa energetycznego z 
instalacjami należącymi do tego 
przedsiębiorstwa albo instalacjami 
należącymi do przedsiębiorstw od niego 
zależnych;  

• Źródło: art. 3 pkt 11 f) prawa energetycznego 
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• Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę: 
bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, 
równoprawne traktowanie użytkowników systemu 
elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony 
środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci określone w odrębnych przepisach 

• Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać 
w szczególności:  

• warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne 
w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych, sieci 
dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń 
międzysystemowych oraz linii bezpośrednich; 
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Linia bezpośrednia 

• Art. 7a. ust. 3. Uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielanej w drodze decyzji, 
wymaga: 

 

• 1) budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; 

 

• 2) zmiana przeznaczenia sieci gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni – przed rozpoczęciem 
dostarczania paliw gazowych do odbiorcy. 

 

• 3a. Zgodę, o której mowa w ust. 3, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 

 

•     Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, uwzględnia: 

 

• 1) wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej lub sieci elektroenergetycznej; 

 

• 2) odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej 
istniejącą siecią gazową lub siecią elektroenergetyczną podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody 
oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę. 

• Uwaga; w całej historii funkcjonowania URE tj. od dnia powstania urzędu do dnia dzisiejszego Prezes 
URE nie wydał żadnej pozytywnej decyzji zezwalającej na budowę „linii bezpośredniej”. 

 

• Aspekty praktyczne wynikają z przesłanek jakimi kieruje się urząd URE, a mianowicie z niepisanego 
prawa solidarności energetycznej mówiącego iż, jeżeli istnieje na danym terenie sieć energetyczna to 
powinno się do tej sieci podłączyć i płacić solidarnie opłaty dystrybucyjne. 
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• Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące 
„linii bezpośredniej” są niezgodne z 
implementacjami kolejnych dyrektyw w 
sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, w tym z 
dyrektywą nr 2019/944. DYREKTYWA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej oraz zmieniająca 
dyrektywę 2012/27/UE (wersja 
przekształcona) 
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• Drugiego czerwca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – obecnie projekt nie trafił do konsultacji 
sejmowych 

 

• Projekt zmian przewiduje: 

• pkt 11f otrzymuje brzmienie: 

• „11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 
wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną 
łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym 
energię elektryczną w celu bezpośrednich dostaw energii do jego własnych obiektów, 
podmiotów od niego zależnych i odbiorców;”, – zmiany definicji 

 

• w art. 7a: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

• „3. Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.3)), uzyskania zgody Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, z wyjątkiem ust. 3b. Zgoda jest udzielana w drodze decyzji.”, 

 

•     b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3d w brzmieniu: 

•     „3b. Zgoda Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w ust. 3, nie jest 
wymaga w przypadku: 

•     1) budowy linii bezpośredniej na nieruchomości należącej do podmiotu występującego 
o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej, który zaopatrywać będzie w energię 
elektryczną wyłącznie obiekty do niego należące; 

•     2) budowy linii bezpośredniej dostarczającej energię elektryczną do instalacji 
odbiorcy nieprzyłączonego do sieci elektroenergetycznej. 

 

• Powyższa zmiana regulacji dotyczących linii bezpośredniej wynika jak zaznaczono w 
projekcie z konieczności dostosowania prawa krajowego do dyrektywy UE. 
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Wewnętrzna linia zasilająca 

• Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu 
energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą 
główną w budynku. WLZ zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a 
ich parametry zależą od wielu czynników jak: odległość przyłącza od 
rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość 
zabezpieczenia przedlicznikowego, a także od sposobu prowadzenia tej 
linii. W praktyce jedną WLZ obsługuje zwykle jeden licznik energii 
elektrycznej. 

 

• Według normy N SEP-E-002:2003 wewnętrzna linia zasilająca jest 
zespołem elementów instalacji stanowiącym połączenie pomiędzy złączem 
instalacji elektrycznej a urządzeniem pomiarowym (urządzeniami 
pomiarowymi). Służy do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne 
instalacje odbiorcze. Jest więc częścią instalacji przewodząca 
niemierzoną energię elektryczną, a więc płynącą przed pomiarem 
rozliczeniowym. Złożoność wewnętrznej linii zasilającej, w skład której 
mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku, warunkowana jest 
wielkością budynku oraz liczbą mieszkań. 

• Źródło: https://pl.wikipedia.org 
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Dziękuję za uwagę  
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