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ttW~Puy ~' flru,!Jftza 
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lutego 2015 r., w sprawie 

przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy (RS~020~1218/15) - o 

zmianie ustawy~ Prawo energetyczne, w załączeniu, przekazujemy 

opinie otrzymane z województw: zachodniopomorskiego, 

mazowieckiego, lubelskiego i opolskiego. 
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OPlNIA 

WOJSWÓDznNAZACHODN~POMORS~EGO 

dotycząca: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo energetyczne (KP PO) 

Województwo Zachodniopomorskie nie wnosi uwag do ww. poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy- Prawo energetyczne, jednak dostrzega brak powiązania nało2:onego 

na gminy obowiązku ustawowego polegającego na planowaniu i finansowaniu oświetlenia 

ulicznego z innymi aktami prawnymi, które mają wpływ na właściwe jego wykonanie 

l w konsekwencji na prowadzenie przez gminy racjonalnej gospodarki finansowej. 

Na gminy nałotono· obawłątek finasowaola oświetlenia miejsc publicznych, nie dając 

narzędzia realizacJl tego obowiązku. Wlaściciełem urządzeń ośwleUenia zewnętrznego 2: reguły 

jest przedsiębiorstwo energetyczne łub spółka oświetleniowa przezeń powołana Istnieje więc 

dualizm ~ kto inny jest właścicielem i. dysponentem majątku, a kto inny ponosi wszelkie koszty 

związane z jego funkcjonowaniem. Gmina - płatnik za energię i związane z nią usługi - ma 

znikomy wpływ na wybór wykonawcy np. modernizacji oświeUenia, natomiast ponosi koszty 

związane z jego modernizacją w cenie za usługi świadczone gminie przez podmioty 

energetyczne w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych (remonty, konserwacje), ij. 

w drodze tzw . .,usługi oświetleniowej". Prowadzi to często do znacznych obcląteń finansowych 

gmin przez przedsiębiorstwa a zgodnie z art. 44 ust. 3. ustawy o finansach pubficznych wydatki 

publiczne powinny być dokonywane: 1} w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a} uzyskiwania najlepszych efekt6W z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod l 
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środków służących osiągnięciu zał02onych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową 

realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

Żobowiązań. 

Podsumowując: zmiany w prawie energetycznym winny być ściśle powiązane z innymi 

aktami prawnymi, które mają wpływ na wykonanie zadania wynikającego z art. 18, ust 1 ustawy 

Prawo energetyczne a dotyczącego oświetlenia miejsc publicznych. 



Opinia z wo!. mazowieckiego 

W nawiązaniu do korespondencji elektronicznej skierowanej w przedmiotowej sprawie do 

Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Pana Profesora 

Zbigniewa Strzeleckiego, Członka Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz 

środowiska ZWRP, upoważniona do udzielenia odpowiedzi, merytoryczna komórka MBPR 

informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionego do zaopiniowania poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy-Prawo energetyczne. 

Proponowane regulacje prawne mają na celu precyzyjne rozgraniczenie obowiązków gmin 

oraz zarządcy dróg krajowych w zakresie finansowania oświetlenia odcinków dróg 

krajowych zlokalizowanych poza terenem zabudowy, są więc zbieżne z oczekiwaniem 

samorządów lokalnych. Gminy będą zobowiązane do finansowania jedynie tych odcinków 

dróg krajowych zlokalizowanych poza terenem zabudowy, które służyć będą ruchowi 

pieszemu lub rowerowemu oraz wymagają budowy odrębnego oświetlenia. 
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do poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy • Prawo energetyczne 

Ważnym celem projektowanej zmiany ustawy jest ograniczenie obowiązku finansowania 
oświetlenia dróg przez gminy. Planowanie i finansowanie oświetlenia na autostradach, drogach 
ekspresowych (wszystkich) oraz innych drogach krajowych (odcinki poza terenem zabudowy) które 
ze względu na ich przeznaczenie i warunki techniczne służą zaspokajaniu potrzeb ponadlokalnych 
zostałoby zgodnie z projektem wyodrębnione jako zadanie zarządcy tych dróg czyli Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym z gmin zdjęty zostałby obowiązek 
finansowania oświeUenia wszystkich autostrad i dróg ekspresowych. 

Zasadniczym w kontekście tej postulowanej, pozytywnej zmiany pozostaje rozstrzygnięcie 
czy zmniejszenie obowiązków gminnych w przedstawionym powyżej zakresie pociągnie za sobą 
ograniczenie środków przekazywanych gminom z budżetu państwa. Uzasadnienie opiniowanej 
nowelizacji tego watnego z punktu widzenia dochodów budżetów jednostek samorządu 
terytońsinego tematu nie porusza. Wydaje się zasadne, ieby projektodawca odniósł się do tej 
kwestii. 

BOGDANKAWAŁKO 



Opinia z woj.opolskiego 

Po analizie ., Projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne" pragnę poinformować, iż 

przedmiotowy dokument, ma zredukować obciążenia gmin kosztami finansowania 

oświetlenia dróg krajowych poza granicami terenu zabudowy. 

Celem ustawy jest również podział tego obowiązku pomiędzy gminy, a zarządcę dróg 

krajowych - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

W nowej ustawie szczegółowo określono miejsca, dla których powinno być zapewnione 

oświetlenie lj.: ulice, place, miejsca publiczne, i wszystkie kategońe dróg publicznych. 

Finansowanie oświetlenia na autostradach, drogach ekspresowych zostanie przydzielone 

zarządcy tych dróg. Gmina zachowa obowiązek płacenia za oświetlenia dróg tylko wtedy, 

gdy będzie to wpływać na poziom bezpieczeństwa przede wszystkim ruchu lokalnego. 

Mając powyższe na uwadze nie wnoszę uwag do Projektu nowelizacji ustawy Prawo 

energetyczne. 

1 


