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Or.A.0531/295/22 Warszawa, 18 października 2022 roku 

Szanowny Pan 

Marek Suski 

Przewodniczący Komisji 

do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 

Sejmu RP 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku ze skierowaniem do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w ramach I czytania pilnego rządowego projektu ustawy  

o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 

nr 2697), Związek Powiatów Polskich przedkłada poprawki do przedmiotowego 

projektu z wnioskiem o ich uwzględnienie. 

 

Poprawka nr 1 

Art. 2 pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

„1) cena maksymalna – cena energii elektrycznej wynosząca: 

a) 693 zł/MWh brutto – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których 

mowa w pkt 2 lit. a, 

b) 785 zł/MWh brutto – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których 

mowa w pkt 2 lit. b–d.” 

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. 

 



 

  

Poprawka nr 2 

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

„-     administracji publicznej, 

- 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 z zakresu administracji publicznej (tak, aby nie było wątpliwości, że zakresem ustawy objęte 

zostaną również budynki administracji publicznej takie jak przykładowo urzędy gmin, starostwa, urzędy 

marszałkowskie), cmentarze oraz hale targowe i targowiska (często zarządzają nimi spółki komunalne albo 

samorządowe zakłady budżetowe). Dodawane tirety w stosunku do rządowego projektu są pogrubione. 

 

 

 



 

  

Poprawka nr 3 

Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej  

w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.” 

Uzasadnienie: Niezłożenie w terminie ma niekorzystne konsekwencje dla gmin (albo nie stosuje się cen 

preferencyjnych albo od miesiąca następnego po dniu, kiedy złożono spóźnione oświadczenie). Nie jest 

pewne kiedy ustawa wejdzie w życie, wobec czego dla gmin byłoby korzystniejsze, by miały większą 

swobodę czasową w przygotowaniu oświadczeń. 

Poprawka nr 4  

W art. 22 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: 

„4) będącej spółką, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 679).” 

Uzasadnienie: Celem poprawki jest wyłączenie wytwórców wytwarzających energię elektryczną 

i będących jednocześnie spółkami komunalnymi  z obowiązku przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty 

Różnicy Ceny. Nie jest celowe, by spółki komunalne miały brać udział w systemie rekompensat na rzecz 

podmiotów uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


