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Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Na mocy ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw znowelizowano definicję pojęcia „elektrownia wiatrowa”, zawartą w ustawie z 20 maja 2016 r. 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (art. 3 ust. 1). Ustawa została podpisana przez prezydenta 

RP w dniu 29 czerwca 2018 r. i weszła w życie z mocą wsteczną – od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Omawiana nowelizacja odwróciła skutki wcześniejszej ustawy i przywróciła poprzednie zasady opodat-

kowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek ten był płacony wyłącznie od 

części, a nie od całości elektrowni wiatrowych. 

Zmiana ta skutkuje obniżeniem podatku z tytułu posiadania elektrowni wiatrowych i budzi finansowe 

kontrowersje, a wprowadzenie takiej zmiany z mocą wsteczną jest rozwiązaniem godzącym bezpośrednio w 

interesy jednostek samorządu terytorialnego. 

Taki tryb w sposób oczywisty narusza zasadę niedziałania prawa wstecz i doprowadza do chaosu prawne-

go. Jego skutek praktyczny dla gmin jest natomiast taki, że w trakcie roku budżetowego budżety gmin po 

stronie dochodów zostały uszczuplone o znaczne nieraz kwoty. 

Np. w przypadku gminy Karlino w powiecie białogardzkim uszczuplenie wynosi 6 milionów 329 tysięcy 

764 zł, a po uwzględnieniu kwoty subwencji wyrównawczej, której gmina nie otrzyma w 2019 r. (w 2018 r. 

wyniosła ona 1 milion 223 tysiące 725 zł), należy stwierdzić, że łącznie gmina utraciła 7 milionów 

553 tysiące 489 zł. 

Ponadto w związku z tym, że w poprzednich latach (2017) gmina, dysponując kwotą podatku od nieru-

chomości, osiągnęła przychody powyżej średniej krajowej, jest zobowiązana dokonać wpłaty do budżetu 

państwa tzw. janosikowego w kwocie 506 tysięcy 497 zł. 

Dnia 16 listopada 2018 r. gmina Karlino zwróciła się z prośbą do premiera RP Mateusza Morawieckiego 

oraz do minister finansów, pani Teresy Czerwińskiej, o zaniechanie poboru janosikowego. Do dzisiaj nie 

uzyskano żadnej odpowiedzi. 

Konsekwencje wynikające z nowelizacji ustawy o OZE postawiły samorząd w drastycznie trudnej sytuacji 

finansowej, zagrażającej nie tylko ograniczeniem wydatków bieżących, w tym na utrzymanie i remonty dróg, 

ale również wstrzymaniem wydatków na realizację funduszu sołeckiego, na promocję czy podwyżki dla pra-

cowników podległych jednostek. Mimo tych „cięć” i drastycznego ograniczenia planu inwestycji sytuacja 

finansowa jest tak tragiczna, że grozi wręcz wstrzymaniem niektórych już rozpoczętych inwestycji, takich jak 

np. budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi oraz budowa budowanego przez Karlińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynku z mieszkaniami komunalnymi. 

W podobnie trudnej sytuacji jak gmina Karlino znalazło się wiele gmin z województwa zachodniopomor-

skiego, np. gmina Gościno w powiecie kołobrzeskim, która w wyniku zmian wynikających z przywołanej 

ustawy utraciła dochód w wysokości 3 milionów 155 tysięcy 656 zł, nie otrzyma subwencji w kwocie 

1 miliona 1 tysiąca 631 zł i musi dokonać wpłaty janosikowego w wysokości 228 tysięcy 188 zł. Kolejna 

gmina z powiatu kołobrzeskiego to gmina Dygowo, która w wyniku zmian ustawy straciła 7 milionów 

600 tysięcy zł oraz subwencję wyrównawczą w kwocie 1 miliona 29 tysięcy 210 zł oraz musi wpłacić janosi-

kowe w wysokości 579 tysięcy 732 zł. 

Uszczuplenie dochodów nastąpiło w trakcie roku, kiedy wydatki zostały już przez gminy poniesione. W 

ten sposób Sejm, uchwalając ustawę z mocą wsteczną, a następnie Senat i prezydent, akceptujący ten tryb, 

doprowadzili do postawienia gmin w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Gminy nie zawiniły niegospodarno-

ścią, ale w przypadku braku pomocy ze strony państwa wiele z nich może podzielić los niedawno zniesionej 

gminy Ostrowice. 

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami. 

1. Czy – i w jaki sposób – utracone dochody zostaną gminie Karlino i innym gminom, które znalazły się w 

podobnej sytuacji, zrekompensowane? 



2. Czy gmina Karlino i te gminy, które znalazły się w podobnej sytuacji, zostaną przynajmniej zwolnione 

z konieczności wpłaty janosikowego? 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Anna Sztark 

 


