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Warszawa, 14 września 2020 r.

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do oświadczenia Pana Zygmunta Frankiewicza, Senatora RP, z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Częstochowy, uprzejmie

informuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wystąpiło do Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z wyjaśnień przedłożonych przez spółkę zależną TAURON Polska Energia S.A. tj. TAURON

Dystrybucja S.A. wynika, iż przyjęte terminy na wybudowanie i przyłączenie ogólnodostępnych stacji

ładowania, przedstawione w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do „Programu przyłączeń

ogólnodostępnych stacji ladowania samochodów elektrycznych dla Miasta Częstochowy,

realizowanego przez TAURON Dystrybucja S.A.” (dalej: „Program przyłączeń"), zostały określone

w oparciu o najlepszą wiedzę i dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu inwestycji

sieciowych. W ramach działań inwestycyjnych związanych z budową ogólnodostępnych stacji

ładowania konieczne jest wykonanie wielu czynności, których terminowa realizacja uzależniona jest

od czynników zewnętrznych, niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A.

W obowiązującym otoczeniu prawnym i regulacyjnym, zaplanowanie, a następnie budowa

przez TAURON Dystrybucja S.A. stacji ładowania w sposób i w liczbie pozwalającej na osiągnięcie

poziomu zakładanego w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach

alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 908 ze zm.) jest w opinii Spółki, praktycznie niemozliwe.

W związku z powyższym, w Programie przyłączeń przyjęto, ze dla 22 ogólnodostępnych stacji

ladowania niewymagających wykonania skomplikowanych dokumentacji projektowych, czas

ich realizacji wyniesie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Dla kolejnych

22 stacji wymagających większej ilości czasu na opracowanie dokumentacji przyjęto, że okres

potrzebny na ich realizację może wynosić do 24 miesięcy od przyjęcia Programu przylączeń.

Niemniej jednak, TAURON Dystrybucja S.A. deklaruje skrócenie Il etapu przyłączenia

w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., zakładając aktywną współpracę i wsparcie ze strony Urzędu

Miasta Częstochowy w szczególności w sprawach związanych z regulacją praw do dysponowania
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nieruchomościami niezbędnymi do budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, skrócenia czasu

czynności administracyjnych oraz uzyskiwania zgód i uzgodnień.

Jednocześnie wyjaśniam, że Minister Aktywów Państwowych reprezentujący akcjonariusza

spółek energetycznych - Skarb Państwa. nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania

na działalność gospodarczą prowadzoną przez spółki, a także podmioty im zależne. Skarb Państwa,

jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone

w przepisach prawa` w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych

(t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 505 ze zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(t. j. Dz.U. 2020 poz. 89 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 623 ze zm.). Należy wskazać, ze żaden przepis prawa nie daje

Ministrowi Aktywów Państwowych (podobnie jak każdemu innemu podmiotowi reprezentującemu

akcjonariusze) uprawnień do wkraczania w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii zarządów tych

spółek, o co wnosi Senator Zygmunt Frankiewicz.

Odnosząc się do możliwości dokonania zmian w zakresie postanowień zawartych

w art. 62 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. z

2020 r. poz. 908 ze zm.), uprzejmie informuję, że organem właściwym w przedmiotowej kwestii jest

Minister Klimatu.

Z poważaniem

Jacek Sasin
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