
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. 

Poz. 958 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych  
do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku 

konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji 

Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest 

ograniczony (Dz. U. poz. 1063), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europej-

skiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest 

ograniczony (Dz. U. z 2017 r. poz. 48). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania 

do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego 

dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2017 r. poz. 48), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 958 

 
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2018 r. (poz. 958) 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 2006 r. 

w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia 
działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony 

Na podstawie art. 138f ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organami właściwymi do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający 

wykonujący działalność, o której mowa w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pro-

wadzą działalność na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, są: 

1)
1)

 minister właściwy do spraw środowiska – w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych 

oraz poszukiwania lub wydobycia węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych; 

2) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w zakresie zarządzania lotniskami oraz ich udostępniania przewoźnikom  

powietrznym; 

3) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w zakresie zarządzania portami morskimi oraz ich udostępniania 

przewoźnikom morskim; 

4)
2)

 minister właściwy do spraw transportu – w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu 

tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 

4a)
3)

 minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie zarządzania portami śródlądowymi oraz ich udostęp-

niania przewoźnikom śródlądowym; 

5) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii 

elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 

6)
4)

 minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – 

w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybu-

cją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie dzia-

łalności związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; 

6a)
5)

 minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – w zakresie projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania 

lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% 

łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym; 

7) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transpor-

tu kolejowego; 

8)
6)

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w zakresie usług przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub dorę-

czania przesyłek pocztowych, a także w zakresie świadczenia usług zarządzania usługami przyjmowania, sortowania, 

przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych oraz usług dotyczących druków bezadresowych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
7)

. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na 

rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2017 r. poz. 48), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 

2017 r. 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
5) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2006 r. 




