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Szanowny Pan
Lech CZAPLA
Szef Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pismo z 19 lutego 2014 r. w sprawie poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (RS-020-1218/15) uprzejmie informuję,
że Związek Powiatów Polskich opiniuje przedłożony projekt pozytywnie z uwagami.
Na wstępie pragnę podziękować za inicjatywę ustawodawczą wychodzącą naprzeciw
oczekiwaniom gmin, która pozwoli zracjonalizować zasady finansowania oświetlenia dróg
publicznych. Projekt zawiera jednak rozwiązania, które budzą uzasadnione wątpliwości.
Autorzy zaproponowali m.in. prowadzenie zmian w katalogu miejsc, których koszty
oświetlenia ma ponosić gmina. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym do zadań gminy
należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy.

Projekt

zakłada

zmianę

zasad

ponoszenia

kosztów

utrzymania

oświetlenia

na drogach ale jednocześnie nakłada obowiązek finansowania przez gminy oświetlenia
miejsc publicznych. Zwracamy uwagę, że Prawo energetyczne nawet nie definiuje tego
pojęcia. W aktualnym stanie prawnym nie budzi wątpliwości, że sformułowanie „miejsce
publiczne” obejmuje swym znaczeniem przede wszystkim place i ulice (art. 18 ust. 1 pkt 2
w zw. z pkt 3 Prawa energetycznego). Z literalnego brzmienia projektowanego pkt 3
do art. 18 ustawy wynika natomiast, że gmina będzie zobowiązana do finansowania ulic,
placów i miejsc publicznych (a zatem miejsc innych niż ulice i place) i będzie to zadanie
o charakterze obligatoryjnym. Z uwagi na brak definicji ustawowej „miejsca publicznego”
koszt realizacji tego zadania jest niemożliwy do oszacowania. W związku z tym wnosimy
o wykreślenie „miejsc publicznych” z katalogu miejsc, których obowiązek finansowania
oświetlenia leży po stronie gminy.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn

