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Projekt

z dnia  3 sierpnia 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie poparcia stanowiska zawartego w liście Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat 
konieczności nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zmianami/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Popiera się stanowisko zawarte w liście Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały, na temat konieczności nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 3 sierpnia 2010 r.

List Zarządu ZGŚO do Sejm.Kom. STiPR nt. potrzeby pilnej nowel. ust. Prawo energetyczne

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Załącznik do Listu Zarządu ZGŚO zestaw. przepisów dot. oświetlenia i projektów zmian

Zalacznik2.pdf
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             Opole, dnia 23 czerwca 2010 r.  


 
 
Panie i Panowie Posłowie  
Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


List Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego  
na temat konieczności nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne 


przyjęty Uchwalą Zarządu Nr XVIII/95/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. 
 
I. Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego zwraca się do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o pilną 
nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, której celem jest 
m.in. oszczędne i racjonalne użytkowanie energii, rozwój konkurencji i przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom naturalnych monopoli. Nowelizacja powinna przede wszystkim 
zapewnić skuteczne wykonanie zadania oświetlenia dróg publicznych na terenie całego 
kraju, co będzie szczególnie ważne podczas przewidywanego wzrostu intensywności ruchu 
drogowego w czasie Mistrzostw EURO 2012. Wobec konsolidacji rynku w wielkie grupy 
kapitałowe nowelizacja ustawy powinna wprowadzić uściślenie publicznych obowiązków 
przedsiębiorstwa energetycznego po jego prywatyzacji. 


II. Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego wnioskuje o następujące zmiany w ustawie 
– Prawo energetyczne: 


1. Zmianę definicji zawartej w art. 3 pkt. 22 ustawy, która obecnie stanowi:  
„22) finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 
punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;” 
na definicję finansowania oświetlenia dróg publicznych, w ramach której podmioty 
finansujące oświetlenie dróg publicznych (gminy i odpowiednio zarządcy autostrad i 
dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych) kupują od 
usługodawców oświetlenie o określonych parametrach jakościowych światła, w 
proponowanym brzmieniu:  


„22) finansowanie oświetlenia dróg publicznych – finansowanie oświetlenia o określonych 
parametrach jakościowych światła”.      


2. Wprowadzenie do ustawy art. 16c określającego zakres usługi oświetlenia dróg 
publicznych świadczonej, na obszarze swojego działania, przez przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i wskazującego na 
standardy ustalane rozporządzeniem przez właściwego ministra, w brzmieniu:  


„Art. 16c. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej świadczy, na obszarze swojego działania, usługę 
oświetlenia dróg publicznych. 


2. Minister właściwy do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia, parametry 
jakościowe światła, które musi spełniać oświetlenie dróg publicznych.”   


3. Dostosowanie zadań gminy w zakresie planowania oświetlenia do zadań gminy w 
zakresie finansowania oświetlenia - określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 
poprzez nadanie im następującego brzmienia: 
„2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg publicznych znajdujących się na 
terenie gminy; 
  3) finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg publicznych znajdujących się na 
terenie gminy.” 
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Uzasadnienie konieczności nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne 


Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne stanowi:  
„2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 
uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i 
odbiorców paliw i energii.” 


Dążymy do tego:  
1) aby zapewnić oświetlenie dróg publicznych o ustalonych parametrach na terenie 
całego kraju,  
2) aby gminy nie płaciły drożej za oświetlenie miejsc publicznych i dróg publicznych,  
3) aby ułatwić modernizację sprzętu do oświetlenia wymienionych publicznych miejsc i 
dróg zmierzającą w kierunku oszczędności energii elektrycznej. 


Przedstawiona poniżej historia zadania publicznego „Finansowanie oświetlenia publicznych 
ulic, placów i dróg na terenie gminy” w obliczu obecnych zmian na rynku usługodawców, 
prowadzi do wniosku, że absolutnie konieczna jest nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne.  


20 lat temu wprowadzono w Rzeczypospolitej Polskiej samorząd gminny, lecz 
odmówiono gminom prawa do przejęcia na własność („komunalizacji”) mienia 
służącego oświetleniu publicznych ulic, placów i dróg.  


W 1993 r. przedsiębiorstwa państwowe Zakłady Energetyczne zostały skomercjalizowane, 
tzn. przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a następnie uwłaszczone. W ten 
sposób instalacje służące oświetleniu publicznych ulic, placów i dróg, będące dotąd 
majątkiem państwowym, stały się własnością spółek.  


W dniu 2 października 1995 r. został przedstawiony rządowy projekt ustawy – Prawo 
energetyczne. Nowa ustawa uchwalona z dniem 10 kwietnia 1997 r. zastąpiła ustawę z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej. Ustawa weszła w życie po upływie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia. Od 5 grudnia 1997 r. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i 
ciepło należało „planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz 
finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, z 
wyłączeniem autostrad”.  


Od 1 stycznia 1999 r. zostały wprowadzone istotne nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne 
ustawami związanymi z reformą administracji publicznej (w tym: wprowadzeniem samorządu 
powiatowego i samorządu województwa, również jako zarządców kategorii dróg 
publicznych) tzn. ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 
kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa i 
ustawą  z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 
reformy ustrojowej państwa. Od dnia 1 stycznia 1999 r. zgodnie z art. 3 pkt 22 
znowelizowanej ustawy pod pojęciem finansowania oświetlenia rozumieć należy 
finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty 
ich budowy i utrzymania. Od roku 1999 art. 18 ust. 1 znowelizowanej ustawy otrzymał 
brzmienie:  
„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, znajdujących się na terenie gminy, w 
odniesieniu do których gmina jest zarządcą, z zastrzeżeniem ust. 3a. 
2.  Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z założeniami polityki 
energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo 
ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
3.  Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest 
zarządcą, pokrywane są z budżetu państwa. 
3a.  Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane są z budżetu państwa. 
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4.  Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i terminy przekazywania 
środków finansowych na cele, o których mowa w ust. 3 i 3a.” 


Kolejne istotne dla oświetlenia miejsc publicznych zmiany w ustawie – Prawo energetyczne 
wprowadzono od 1 stycznia 2004 r. W ramach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego odstąpiono od finansowania z budżetu 
państwa oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz 
oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach 
miast na prawach powiatu.  W zamian za to gminy nominalnie otrzymały zwiększenie 
udziału w dochodach z tytułu wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 pkt 2 i 3 znowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne od 1 stycznia 2004 r. do 
zadań własnych gminy należy:   
„art. 18 ust. 1. 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.” 
z zastrzeżeniem w ust.3, że „3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do 
autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.” 


W kolejnym procesie przemian Zakłady Energetyczne jako spółki Skarbu Państwa 
połączono w koncerny. Koncerny otrzymały koncesje na dystrybucję energii elektrycznej na 
terytorium swojego działania. Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 
2008 r. poszczególne koncerny zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego na okres obowiązywania posiadanej przez koncern koncesji na 
dystrybucję energii elektrycznej (na przykład na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 
grudnia 2025 r.).  


W latach 2006-2007 w wyniku konsolidacji polskiego rynku energetycznego w ramach 
rządowego programu (i z uwzględnieniem stanowiska Komisji Europejskiej) powstały 4 
grupy energetyczne (holdingi) będące własnością Skarbu Państwa: Polska Grupa 
Energetyczna (PGE), Grupa Energetyczna Północ ENERGA, Grupa Energetyczna Centrum 
ENEA i Tauron Polska Energia (Grupa Energetyczna Południe). Każda z nich składa się ze 
spółek, które zajmują się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej, ale także 
zajmują się inną działalnością - od budownictwa energetycznego, poprzez usługi 
transportowe, informatyczne, turystyczne, iluminację obiektów, aż po usługi hotelowe. Wśród 
nich wyróżniają się elektrownie i elektrociepłownie oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjne 
(dawne Zakłady Energetyczne). Do rządowego programu konsolidacji polskiego rynku 
energetycznego nie weszły 2 wcześniej sprywatyzowane przedsiębiorstwa: RWE STOEN 
S.A. w Warszawie i Vattenfall AB (dawniej Górnośląski Zakład Energetyczny S.A.).  


W ten sposób w miejsce dawnych przedsiębiorstw państwowych pn. Zakład Energetyczny  
(działających w strukturze „starych” województw) powstało 6 wielkich koncernów, które 
zajmują dominującą pozycję na rynku lokalnym, gdyż mają status operatora systemu 
dystrybucyjnego energii elektrycznej i zarazem są właścicielami poważnej części instalacji 
oświetlenia publicznych ulic, placów i dróg. Trwa prywatyzacja 4 państwowych grup 
energetycznych. W wyniku tych przekształceń po jednej stronie znajduje się samorząd 
gminny obarczony ustawowym obowiązkiem finansowania oświetlenia publicznych ulic, 
placów i dróg, a po drugiej – wielki prywatny koncern będący monopolistą naturalnym.  


Oświetlenie publicznych ulic, placów i dróg na terenie gminy zawsze było przedmiotem 
zainteresowania samorządu gminnego z uwagi na zbiorowe potrzeby wspólnoty. Instalacje 
oświetleniowe są częścią infrastruktury komunalnej, niestety nie przekazaną na własność 
gminy. Samorządy gminne finansowały modernizację istniejącego oświetlenia i budowę 
nowych instalacji. W części przypadków nowe oprawy stawały się własnością gminy, w 
większości stawały się własnością koncernu. Sytuację zmieniło stanowisko Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania 
oświetlenia dróg publicznych przez gminy, w którym czytamy: „W przypadku, gdy 
instalacja oświetleniowa stanowi własność zakładu energetycznego gmina nie jest w żaden 
sposób uprawniona do ponoszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych, nie 
będących jej własnością. Ponoszone w tym celu wydatki inwestycyjne gmin z racji swej 
istoty powodowałyby nie tylko udoskonalenie, ale i jednocześnie zwiększenie wartości 
obcego majątku. Zwykłe utrzymanie punktów świetlnych, o którym mowa w art. 3 pkt 22 
ustawy Prawo energetyczne nie obejmuje swym zakresem modernizacji.”.  


Ważne argumenty na rzecz nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne zawiera odpowiedź 
z dnia 22 maja 2009 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z 
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upoważnienia Ministra - na interpelację poselską nr 9398 w sprawie trudności w 
instalowaniu na słupach energetycznych nowych opraw oświetleniowych. W piśmie minister 
Joanny Strzelec-Łobodzińskiej (znak DE-VIII-0700-7-AP/09) czytamy m.in.:  
„[...] Przekazywanie przedsiębiorstwom majątku oświetleniowego, niejednokrotnie 
finansowanego przez gminy, było zjawiskiem powszechnym w poprzednim ustroju 
gospodarczym, kiedy przedsiębiorstwa energetyczne stanowiły jednostki gospodarki 
uspołecznionej. Podstawę formułowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne żądań 
przeniesienia własności urządzeń energetycznych wybudowanych przez osoby trzecie stanowił 
art. 49 K.c. (w nieco odmiennym niż obecnie brzmieniu) w powiązaniu z art. 191 K.c. 
Przedsiębiorstwa energetyczne żądały przejęcia, zazwyczaj nieodpłatnie, urządzeń 
oświetlenia ulicznego, które ich zdaniem z mocy prawa przechodziły na ich własność z 
chwilą, gdy wchodziły w skład przedsiębiorstwa lub zakładu (z chwilą połączenia w sposób 
trwały z siecią tego przedsiębiorstwa). Praktykę przedsiębiorstw energetycznych 
sankcjonował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. W 4/91 (OTK 1991 
nr 1, poz. 22), zgodnie z którym urządzenia wymienione w art. 49 K.c. z chwilą ich połączenia 
z przedsiębiorstwem nie tylko przestają być częścią składową nieruchomości na której są 
posadowione, lecz stają się przedmiotem własności osoby, która jest właścicielem 
przedsiębiorstwa energetycznego.  


Należy jednak podkreślić, że powyższy wyrok zapadł w odmiennych warunkach społecznych. 
Także pojęcie przedsiębiorstwa rozumiane było inaczej niż to ma miejsce dziś. Ponadto w 
międzyczasie dokonano istotnych zmian w zakresie regulacji prawnej własności. Orzeczenia 
sądów stopniowo ewaluowały w kierunku dopuszczania możliwości dochodzenia zwrotu 
poniesionych kosztów przez podmioty finansujące budowę urządzeń wymienionych w art. 49 
K.c. Na przykład w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1997 r. CKN 424197 (OSNC 
5/1998 poz.77) sąd uznał, że „w razie gdy odbiorca energii, w rezultacie praktyki 
monopolistycznej przedsiębiorstwa energetycznego, sfinansował budowę urządzeń, o których 
mowa w art. 49 K.c., może on dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na podstawie 
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”. Natomiast w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 8 
marca 2006 r. III CZP 105/05 (OSN 2006 nr 10, poz. 139) sąd uznał, że „przepis art. 49 K.c. 
nie stanowi samoistnej podstawy prawnej przejścia urządzeń wskazanych w tym przepisie na 
własność właściciela przedsiębiorstwa przez ich połączenie z siecią należącą do tego 
przedsiębiorstwa”. Sąd Najwyższy odrzucił także możliwość przejścia własności urządzeń na 
właściciela przedsiębiorstwa na podstawie art. 191 K.c., ponieważ Kodeks cywilny nie zna 
pojęcia „część składowa przedsiębiorstwa”[...]”.  


Przesłanki naszego projektu nowelizacji są jasne:  
1) konieczne jest dostosowanie przepisów o oświetleniu do współczesnych realiów, 
2) na rynku lokalnym dominuje wielki koncern, który jest zarazem operatorem systemu 
dystrybucji energii elektrycznej i właścicielem poważnej części opraw i słupów 
oświetleniowych; wkrótce wszystkie takie koncerny będą sprywatyzowane, 
3) gmina obecnie nie może kupić usługi oświetleniowej od wybranego w przetargu 
przedsiębiorstwa (jak w branży telefonii stacjonarnej albo telefonii komórkowej),  
4) należy zapewnić wykonanie na terenie całego kraju zadania oświetlenia dróg publicznych 
według standardów ustalonych rozporządzeniem przez właściwego ministra, 
5) koncern energetyczny mógłby dzierżawić od gminy punkty świetlne będące jej własnością,  
6) istnieją nowoczesne metody pomiaru parametrów jakościowych światła i możliwości 
ustalenia opłaty za jednostkę natężenia światła o określonych parametrach jakościowych.  


Pilna nowelizacja ustawy jest koniecznością, gdyż obecnie trwa prywatyzacja grup 
energetycznych, a zapewnienie jednolitych standardów oświetlenia dróg publicznych 
jest szczególnie ważne podczas przewidywanego wzrostu intensywności ruchu 
drogowego w czasie Mistrzostw EURO 2012.    


W załączeniu przedstawiamy Zestawienie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo 
energetyczne dotyczących oświetlenia dróg publicznych i projektów zmian.   


Z poważaniem 


  
Do wiadomości:  


Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie  











Załącznik do Listu Zarządu ZGŚO  


do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP 


przyjętego Uchwałą Nr XVIII/95/10 z dnia 23.06.2010r.   


Zestawienie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo energetyczne dotyczących oświetlenia dróg publicznych i projektów zmian 


 


Obowiązująca ustawa z dnia 10 


kwietnia 1997 r. Prawo 


energetyczne (fragmenty) 


Projekt Komisji Samorządu 


Terytorialnego i Polityki 


Regionalnej z dnia 28.04.2010 r.  


Projekt zgłaszany przez Zarząd 


ZGŚO w dniu 23.06.2010r.  


Uzasadnienie do projektu 


zgłaszanego przez Zarząd ZGŚO    


Art. 3. 


Użyte w ustawie określenia oznaczają:  


[...] 


22) finansowanie oświetlenia – 


finansowanie kosztów energii 


elektrycznej pobranej przez punkty 


świetlne oraz koszty ich budowy i 


utrzymania; 


 w art. 3: 


pkt 22 otrzymuje brzmienie: 


 „22) finansowanie oświetlenia 


dróg publicznych – finansowanie 


oświetlenia o określonych 


parametrach jakościowych 


światła”.      


 


Główne problemy finansowania 


oświetlenia i z nich wynikające 


postulaty zmian dotyczą 


finansowania oświetlenia dróg 


publicznych. Z w/w powodu w 


projekcie zgłaszanym przez Zarząd 


ZGŚO definicja odnosi się do tego 


zagadnienia. Proponowane zmiany  


wprowadzają obowiązek 


„dostarczania światła” zamiast   


„dostarczania prądu”.  


  Wprowadza się art. 16c w 


następującym brzmieniu: 


 „Art. 16c. 


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 


przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się dystrybucją energii 


elektrycznej świadczy, na obszarze 


swojego działania, usługę 


oświetlenia dróg publicznych. 


2. Minister właściwy do spraw 


transportu określa, w drodze 


rozporządzenia, parametry 


jakościowe światła, które musi 


spełniać oświetlenie dróg 


publicznych.”   


1. Prywatyzacja 4 wielkich 


koncernów energetycznych 


wymaga zmiany publicznych 


obowiązków monopolisty 


naturalnego.  Koncerny mają 


swoje urządzenia w pasach 


drogowych dróg publicznych.  
2. Ponieważ zagadnienie 


oświetlenia dróg publicznych 


merytorycznie należy do działu 


infrastruktury, projekt wskazuje na 


Ministra Infrastruktury jako organ 


wydający rozporządzenie. Stanowić 


to będzie wyjątek od reguły, jaką 


jest wiodąca rola przypisana w/w 


ustawą Ministrowi Gospodarki.   


Art. 18. 


1. Do zadań własnych gminy w 
 


 


 


 


Proponowane przez Zarząd ZGSO 


brzmienie w art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 







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. 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. 


9l ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – 


Prawo ochrony środowiska. 


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). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


W art.18: 


4. Ust.3 otrzymuje brzmienie: 


„ 3. Przepisy ust.1 pkt 2 i 3 nie mają 


zastosowania do dróg krajowych, w 


tym autostrad i dróg ekspresowych 


płatnych.” 


2. Dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 


„ 4. Zarządca drogi krajowej, a także 


zarządca autostrady lub drogi 


ekspresowej płatnej może w drodze 


umowy upoważnić inny podmiot, w 


tym organ jednostki samorządu 


terytorialnego do prowadzenia spraw 


związanych z oświetleniem 


zarządzanej drogi lub jej części”. 


 


 


 


W art.18: 


ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują 


brzmienie:  


„2) planowanie oświetlenia miejsc 


publicznych i dróg publicznych 


znajdujących się na terenie gminy; 


  3) finansowanie oświetlenia 


miejsc publicznych i dróg 


publicznych znajdujących się na 


terenie gminy.” 


 


wprowadza spójność zadań 


własnych gminy w zakresie 


planowania i finansowania  
oświetlenia miejsc publicznych i 


dróg publicznych znajdujących się 


na terenie gminy.   


W obecnej sytuacji niestety nie jest 


możliwe przywrócenie starych 


przepisów  obowiązujących do 


31.12.2003 r., gdy w art.18 ust.1 


pkt 3 obowiązywał w brzmieniu : 


„3) finansowanie oświetlenia ulic, 


placów i dróg, znajdujących się na 


terenie gminy, w odniesieniu do 


których gmina jest zarządcą, z 


zastrzeżeniem ust. 3a.”; 


a w art. 18 ust. 3, 3a i 4 


obowiązywały w brzmieniu: 


„3.  Środki na finansowanie 


oświetlenia dróg publicznych, dla 


których gmina nie jest zarządcą, 


pokrywane są z budżetu państwa. 


3a.  Środki na finansowanie 


oświetlenia dróg publicznych 


krajowych, wojewódzkich i 


powiatowych w granicach miast na 


prawach powiatu, pokrywane są z 


budżetu państwa. 
4.  Minister Finansów określi, w 


drodze rozporządzenia, zasady i 


terminy przekazywania środków 


finansowych na cele, o których 


mowa w ust. 3 i 3a.” 


●  Uwaga: Zgłaszany przez Zarząd ZGŚO projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne stanowi odpowiedź na obecną dominację monopolisty 


naturalnego nad gminą i wyraża troskę o zapewnienie na terytorium całego kraju jednolitych standardów oświetlenia dróg publicznych, co będzie 


szczególnie ważne podczas przewidywanego wzrostu intensywności ruchu drogowego w czasie Mistrzostw EURO 2012.     









