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1.  

Uwaga ogólna Projekt ustawy dotyczy jedynie osób 
fizycznych. Czy w takim razie 
projektodawcy zamierzają w innej 
formie pokryć skutki wzrostu cen 
energii elektrycznej jednostkom 
samorządu terytorialnego i 
podmiotom z nimi związanym, takim 
jak podmioty lecznicze czy szkoły? 

Jeżeli projektodawcy nie przewidzieli 
rekompensaty dla jednostek 
samorządu terytorialnego w 
omawianej ustawie, to zasadnym 
byłoby przeprowadzenie konsultacji 
z Ministerstwem Finansów w tej 
sprawie i przedstawienie 
konkretnych propozycji zmian w 
systemie finansowania jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Warto nadmienić, że informacje dot. 
samorządowych dochodów z tytułu 
udziału w podatku PIT w roku 2020 są 
niepokojące, stąd też trudno 
dopatrzyć się źródła, które 
pozwoliłoby j.s.t. na pokrycie 
kosztów wzrostu cen energii. 

  

2.  

Pkt 1 OSR Z tej części Oceny Skutków Regulacji 
wynika de facto, że ceny energii 
elektrycznej ustabilizowały się na 
poziomie wyższym niż w 2019 r., co 

Projektodawcy wskazują w tym 
miejscu, że „Potrzeba wprowadzenia 
ustawy o rekompensatach z tytułu 
wzrostu cen energii elektrycznej w 
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powinno się wiązać z szerszym 
wsparciem państwa, np. 
dedykowanym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 
 

2020 r. związana jest z mającym 
miejsce w 2020 r. wzrostem cen 
energii elektrycznej i opłat za 
dystrybucję energii elektrycznej w 
porównaniu do roku 2019.”. 
Równocześnie jednak mówią o tym, 
że „Z uwagi na fakt, że sytuacja na 
rynku energii elektrycznej 
ustabilizowała się, nie ma 
uzasadnienia dla kontynuowania 
wsparcia państwa w tak szerokim 
zakresie, jak w roku 2019.”. Wniosek 
jak w uwadze: ustabilizowała się na 
poziomie wyższym niż w 2019 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


