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Or.A.0531/301/22 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 rozpatrzenia przez Komisję Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (druk senacki 

nr 845), Związek Powiatów Polskich przedkłada poprawki do przedmiotowej 

ustawy z wnioskiem o ich uwzględnienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

I Poprawka dotycząca odległości miejsc składowania i odbioru węgla od 

gmin 

1) W art. 3: 

- w ust. 6 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”; 

- po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. 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. 6 

wymogu odległości tych miejsc od siedzib gmin.”. 

 

Uzasadnienie:  

niniejsza poprawka ma 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. Strona samorządowa apelowała o wprowadzenie tej poprawki również na 

etapie prac nad ustawą w Sejmie. 

 

II Poprawka dotycząca statutów jednostek organizacyjnych 

2) 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 

lub innych dokumentów regulujących ich działalność. Strona samorządowa apelowała o wprowadzenie tej 

poprawki również na etapie prac nad ustawą w Sejmie. 

 

III Poprawka dotycząca kompetencji rady gminy 

3) skreśla się art. 15 

Rada gminy nie powinna ustalać konkretnych zasad, w tym preferencji i pierwszeństwa przy zakupie paliwa 

stałego. Nie jest naszym zdaniem rolą rad gmin ustalanie 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. 

Poprawka jest zgodna ze stanowiskiem strony samorządowej przedłożonym stronie rządowej w ramach 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i prezentowanym od początku prac nad projektem 

ustawy. 

 

IV Poprawka dotycząca zwolnienia z opłaty skarbowej 

4) w art. 13 ust. 7 skreśla się zdanie drugie 

5) 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 pokryją wydatków organizacyjnych i materiałowych w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Członkowie senackiej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 
Andrzej Płonka 

 


