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UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. …) wprowadza na rzecz podmiotów 

wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy i korzystających z określonych źródeł ciepła 

wsparcie finansowe w postaci dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego 

dalej: „dodatkiem”. O dodatek będzie można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca 

siedziby podmiotu, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia 

przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi 

jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku do zastosowania przez wszystkie gminy.  

Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się 

do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady 

gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat 

dodatku.  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom 

dodatku oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku. Wzór ten stanowi 

załącznik do ww. rozporządzenia. Skrócenie vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego 

państwa prawa określonej w art. 2 Konstytucji. Jest bowiem konieczne aby umożliwić 

obywatelom skorzystanie z dodatku, o jaki mogą się ubiegać na podstawie ustawy. Termin ten 

jest ponadto zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w ustawie z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo, określa on wzór 

wniosku o wypłatę dodatku. Wszystkie zasadnicze elementy w zakresie dodatku zostały 

zawarte we wskazanej wyżej ustawie. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 


