
 

 
 

 
           Poznań, 1 sierpnia 2019 r. 

 

Szanowny Pan 

Krzysztof TCHÓRZEWSKI 

Minister Energii 
 

Związek Miast Polskich prosi o wprowadzenie poprawki do uchwalonej przez Sejm w dniu 31 

lipca br. nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 1210), która określa podmioty 

uprawnione do ubiegać o preferencyjne ceny energii, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. 

Wśród nich są także jednostki samorządu terytorialnego. Niestety, aktualny stan prawny w spo-

sób nieuzasadniony różnicuje je w przypadku realizacji zadań własnych gmin w zakresie zapew-

nienia mieszkańcom oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg. 

W kraju nieco ponad 70% sieci oświetlenia drogowego stanowi majątek grup energetycznych 

(PGE, Tauron, ENEA i Energa). Pozostała część oświetlenia drogowego stanowi własność  głównie 

samorządów terytorialnych, GDDKiA  spółdzielni mieszkaniowych. 

W przypadku, kiedy gminy posiadają majątek oświetleniowy, posiadają wówczas status odbiorcy 

końcowego i mogą ubiegać się o zastosowanie wobec nich preferencyjnych cen energii. 

Jednak w przypadku majątku oświetleniowego należącego do zakładów energetycznych, gminy 

zostają pokrzywdzone, nie mogą skorzystać z „zamrożenia” cen energii w II półroczu 2019 roku, 

Dotyczy to ponad 500 gmin, które korzystają z usług Enei i Energii, w których działają wydzielone 

spółki oświetleniowe: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. i Energa Oświetlenie sp. z o.o.. To te wydzielone 

spółki mają status odbiorcy końcowego i kupują energię na potrzeby zapewnienia w gminach 

oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg.  Dla tych spółek brak referencyjnej ceny na II 

półrocze 2019 r. finansowo nie jest problemem, gdyż kupują one energię dla oświetlenia 

drogowego i w tej samej cenie kalkulują ją w kosztach świadczonej na rzecz gmin usług.  Natomiast 

ponad 500 gmin poniesie wymierne straty finansowe! 

Dlatego proponujemy uzupełnienie katalogu podmiotów mogących ubiegać się o preferencyjne 

ceny energii w II półroczu 2019 r. o spółki energetyczne, które są odbiorcą końcowym w rozu-

mieniu ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym…, świadczące na 

rzecz samorządów terytorialnych usługę oświetlania miejsc publicznych placów i dróg. 

Przedkładamy następującą propozycję poprawki do uchwalonej przez Sejm, w dniu 31 lipca br. 

nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym…: 

w art.5 w ust.1a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) pobierających energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań wynikających z art.18 ust.1 pkt 

3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 348 oraz z 2019 r. poz. 755).”  

Wprowadzenie tej poprawki zapewni zgodność ustawy z konstytucyjną zasadą równości pod-
miotów wobec prawa.   

        Z  wyrazami  szacunku 
 
 
          Zygmunt Frankiewicz 
              PREZES ZWIĄZKU 


