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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059, z późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe należy: 

1)   planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze gminy; 

[2)   planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 

3)   finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy;] 

<2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a) miejsc publicznych,  

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

460), przebiegających w granicach terenu zabudowy, 

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. 

zm.), przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów wymagających 

odrębnego oświetlenia; 

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: 

a) ulic,  

b) placów,  

c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,  

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w 

granicach terenu zabudowy,  

e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 
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oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, przeznaczonych do ruchu pieszych 

lub rowerów wymagających odrębnego oświetlenia;> 

4)   planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i 

promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 

1)   miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 

planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2)   odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z późn. zm.) 

[3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w 

rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.] 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

 

 

 


