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Szanowny Pan 

Tomasz Ławniczak 

Przewodniczący  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

Sejmu RP 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku ze skierowaniem do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w ramach I czytania rządowego projektu ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Związek 

Powiatów Polskich przedkłada poprawki do przedmiotowego projektu  

z wnioskiem o ich uwzględnienie. 

 

Poprawka dotycząca odległości miejsc składowania i odbioru węgla od 

gmin 

1)  W art. 3 ust. 5 usuwa się kropkę, a w jej miejsce dodaje przecinek oraz 

sformułowanie: 

„przy czym miejsce składowania paliwa stałego przez podmiot wprowadzający 

nie może być położone dalej, niż w odległości 100 kilometrów od siedziby gminy”. 

2) W art. 7 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz miejsc składowania paliwa stałego przez podmioty 

wprowadzające, mając na uwadze zapewnienie realizacji określonego w ust. 5 

wymogu odległości tych miejsc od siedzib gmin.”. 

Uzasadnienie: niniejsze poprawki mają na celu zagwarantowanie, że każda 

gmina, biorąca udział w dystrybucji węgla, nie będzie musiała odbierać go  

w miejscach położonych dalej niż 100 kilometrów od swojej siedziby. Poprawka 

jest zgodna ze stanowiskiem strony samorządowej przedłożonym stronie 

rządowej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 



 

  

Poprawka dotycząca terminu płatności 

3) Art. 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy, o której mowa w ust. 3, nie może być 

krótszy niż 90 dni liczonych od dnia udostępnienia gminie przez podmiot wprowadzający paliwa stałego do 

odbioru, w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 3.”. 

Uzasadnienie: niniejsza poprawka ma na celu zagwarantowanie, że termin wymagalności płatności będzie 

liczony gminie dopiero od momentu faktycznej możliwości odbioru zakontraktowanego węgla, a nie 

wystawienia faktury. Postulujemy też o wydłużenie terminu płatności do 90 dni. Wobec problemów  

z dostępnością surowca chronimy w ten sposób gminy przed ewentualną płatnością za paliwo stałe, którego 

jeszcze nie mogą odebrać. Poprawka jest zgodna ze stanowiskiem strony samorządowej przedłożonym 

stronie rządowej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Poprawka dotycząca statutów jednostek organizacyjnych 

4) W art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Prowadzenie przez gminę sprzedaży, o której mowa w ust. 1 za pośrednictwem podmiotów, o których 

mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, nie wymaga zmian ich statutów,  innych dokumentów powołujących lub regulaminów 

organizacyjnych”. 

Uzasadnienie: Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych gmin wynikają z ich aktów 

założycielskich, w tym nadawanych statutów. Ciężko oczekiwać, by w takowych dokumentach przewidywano 

sprzedaż paliw stałych (np. w przypadkach OPS-ów). Dla pewności należy dodać przepis o braku wymogu 

zmiany statutów i regulaminów organizacyjnych. 

Poprawka dotycząca kompetencji rady gminy 

5) Skreśla się art. 15 

Uzasadnienie: Rada gminy nie powinna ustalać konkretnych zasad, w tym preferencji i pierwszeństwa przy 

zakupie paliwa stałego. Nie jest naszym zdaniem rolą rad gmin ustalania preferencji sprzedażowych czy też 

dokumentów jakie mają być składane, skoro, po pierwsze, ogólne zasady ustala ustawa, po drugie uchwały 

rady – jako akty prawa miejscowego -  wymagałyby ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym vacatio 

legis, a wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast będą musieli rozpatrywać wnioski teoretycznie od razu 

po wejściu w życie ustawy. Ponadto, takie uchwały z uwagi na brak wypracowanej praktyki, byłyby narażone 

na ich uchylanie przez wojewodów, co rodziłoby komplikacje dla wniosków rozpatrywanych w ich trybie. 

Poprawki dotycząca zwolnienia z opłaty skarbowej 

6) W art. 13 ust. 5 skreśla się zdanie drugie. 

7) Skreśla się art. 24. 

Uzasadnienie: na gminy oraz miasta na prawach powiatu przy okazji wydawania zaświadczeń zostaje 

nałożone kolejne zadanie związane z potrzebą weryfikacji danych, przy czym nie gwarantuje się zapewnienia 



 

  

finansowania zadania. Dlatego wydanie zaświadczenia na potrzeby złożenia wniosku o zakup węgla nie 

powinno być zwolnione z opłat, które de facto pozwalałyby przynajmniej na częściowe pokrycie wydatków 

organizacyjnych i materiałowych w tym zakresie. 

Poprawka dotycząca terminu na ogłoszenie zainteresowania zakupem 

8) W art. 32 ust. 1 zwrot „w terminie 3 dni roboczych” zastępuje się zwrotem „w terminie 5 dni roboczych”. 

Uzasadnienie: 5 dni roboczych powoduje, że gmina będzie mieć de facto tydzień na odpowiednie 

sformułowanie ogłoszenia. Trzy dni to w naszej ocenie za krótki okres, biorąc pod uwagę tempo 

procedowania niniejszej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

2) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa 

Polska, Zieloni 

3) Koalicyjny Klub Poselski Lewicy (Nowa Lewica, Razem) 

4) Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 
Andrzej Płonka 


