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Or.A.0531/300/22 Warszawa, 25 października 2022 roku 

Szanowna Pani 

Maria Koc 

Przewodnicząca Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Senatu RP 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w związku ze skierowaniem do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej Senatu RP ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na 

celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 

niektórych odbiorców w 2023 roku (druk senacki nr 846), Związek Powiatów 

Polskich przedkłada poprawki do przedmiotowej ustawy z wnioskiem o ich 

uwzględnienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Poprawka nr 1 

Art. 2 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) cena maksymalna – cena energii elektrycznej wynosząca: 

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 

lit. a, 

b) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 

lit. b–d 

– przy czym cena ta zawiera podatek od towarów i usług, o którym mowa  

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) oraz podatek akcyzowy,  

o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967); 

 

 

 



 

  

Uzasadnienie:  

Obecne brzmienie przepisu wprost wskazuje, że do ceny zostanie doliczona akcyza lub podatek VAT. 

Poprawka chroni interesy finansowe samorządów, gdyż nie jest pewne, jaki poziom osiągną te daniny  

w 2023 r. Niezależnie więc czy tzw. tarcze antyinflacyjne będą rozszerzone czy też nie, proponowana, z góry 

ustalona kwota brutto zapewni jednostkom samorządu terytorialnego możliwość zaplanowania wydatków na 

energię. Poprawka zgodna ze stanowiskiem strony samorządowej przedłożonej w Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa apelowała o wprowadzenie tej poprawki również na 

etapie prac nad ustawą w Sejmie. 

 

Poprawka nr 2 

W art. 2 pkt 2 lit. c, wyliczenie otrzymuje brzmienie: 

„– dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

– transportu zbiorowego, 

– ochrony zdrowia, 

– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

– budownictwa mieszkaniowego, 

– edukacji publicznej, 

– kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 

w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego, 

– utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

– polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 

– współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), 

– kultury fizycznej i sportu, polegających na prowadzeniu basenów lub aquaparków, w zakresie w jakim 

wykorzystują energię elektryczną na potrzeby sportu, rekreacji lub rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób 

starszych, 

– kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1599), obejmującej wychowanie fizyczne lub rehabilitację ruchową dzieci, młodzieży i osób starszych, 

–  funkcjonowania targowisk i hal targowych, 

–  utrzymywania cmentarzy, ” 

 



 

  

Uzasadnienie:  

Proponuje się rozszerzyć katalog zadań, jakich mają dotyczyć ceny maksymalne, o zadania dotyczące 

utrzymywania cmentarzy oraz funkcjonowania hal targowych i targowisk (często zarządzają nimi spółki 

komunalne albo samorządowe zakłady budżetowe). Dodawane tirety w stosunku do uchwalonej ustawy są 

pogrubione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Członkowie senackiej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 
Andrzej Płonka 

 


