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WIELKOPOLSKI

1*o
zwlĄ4EK
Stanowisko

ogólnopolskiego1H,T,;ł';.Tiłłr;':r'Samorządowychl
sieci
Prawo ener.geĘczne w zakresie podlączania do
w sprawie: zmiany przepisÓw ustawy
jo't"oę
z osobami nieposiadającymi
i podpisywania u-a'o n"
"ńkt'ycznej
"ne'gii
z lokalu
tytułu prarvnego do korrystania

Gospodarowaniezasobemmieszkaniowymgminynależydozadańjednostek
płaszczyźnie jest nielegalne
terytorialnego' |ednym z problemów na te]

samorządu

lokali mieszkalnych' tzw'
zajmowanie przez osoby nieuprawnione niezamieszkałych
prawidłowym dysponowaniem lokalami
pustostanów. Skutkiem tego gminy mają kłopoty z

postępowań sądowych w celu odzyskania
oraz ponoszą koszty związane z przeprowadzeniem
pustostanów iest działaniem
takich lokali. Pomimo tego, Że samowolne zajmowanie
podpisują umowy na dostawę energii

z

prawem, zakłady energetyczne
bezprawnie' Przedsiębiorstwa
elektryczne| do mieszkań z osobami zajmującymi !e
na obowiązuiące prawo' które nie pozwala
energetyczne powołuią się w takich przypadkach

niezgodnym

elektrycznej do lokalu' pomimo tego' że
im na odmowę zewaYciaumowy na dostawę energii
umowy jest osoba nie mająca prawa do tego lokalu'
stroną

organizacji Samorządowych'
Wobec powyższego ogó}nopolskie Porozumienie

z 9 regionów Polski' zwraca się z wnioskiem
skupiające organizacje samorządu terytorialnego
Prawo
zmianę obowiązuiących przepisów ustawy
o uregulowanie powyŻszejsytuacii poprzez
jednej z poniższych propozycji:
energetyczne, polegającą na wyborze i wprowadzeniu

l Stanolvisko

Porozumienia' tj':
oPoS zostało przyjęte przez dziewięć organizacji_sygnatańuszy

pJJtu-u.t i. Sto.varzyszenie

Sarnorządorł' Teryłorialnych
crnin i(egionu Pofudniorvo_Zachodniego Mazoirsza
śto*u''y''"ni" z'uiązek ćmin i Polviatów Regionu Łódzkiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatólv wielkopolski
Ślaski Zrr'iązek Gmin i Powiató$
7rzeszenlę Gmin Wo jelr ódarva Lubuskiego
Związek Gnrin Lubelszczyzny

śŃ"ri'..ni.

7rr iązck Gtn in Pomor<kich

Z*'iazek crrrin \\'arrr1ińsko Mazurskich

Propozycja

1:

Uchwalenie nowego brzmienia art. 6a ust. I ustawy Prawo energelczrrei
,,1' Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłotowy układ pomiarowo-

rozliczeniowy służqcy do rozliczeń za dostorczane paliwa gazowe, energię elektrycznq lub ciepło,

jeżeli odbiorca:

1)

co najmniej dwukrotnie w ciqgu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatq za

pobrane paliwo gazowe, energię elektrycznq lub ciepło albo świądczone usługi przez okres co
najmniej jednego miesiqca;

2)

nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokąlu, do którego sq

dostarczane paliwo gązowe, energia elektryczna lub ciepło;

3)

użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiajqcy cykliczne

sprawdzani e stanu układu pom

ia

rowo-rozli czen ioweg o

- przy czym, jeślinieruchomość,obiekt lub lokal jest własnościqSkarbu Państwa ąlbo

jednostki samorzqdu terytorialnego, zainstalowanie przedpłatowego układu pomiaroworozliczeniowego możliwe jest tylko
wła ści ci ela

n i eru

i

wyłqcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody

cho mości.".

Propozycja2:
Dodanie ust. 5 do arŁ 5a [po doĘchczasowych postanowieniach art. 5a ust. 1-4]
ustawy Prawo energetyczne o treści:
,,5. obowiqzeĘ o którym mowa w ust. 7 oraz w ust.

2 nie dotyc4l przypadku, gdy

ubiegajqcy się o zawarcie umowy o przyłqczenie do sieci lub o świadczenie usŁUg nie ma tytułu

prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub
energia elektryczna majq być dostarczane, a nieruchomość, obiekt lub lokal jest włąsnośCiq

Skąrbu Pąństwa albo jednostki samorzqdu terytorialnego. W takiej sytuacji, ewentualne
świadczenie usług lub podłqczenie do sieci i ząwarcie umów, o których mowa w tych przepisach
może zostdć dokonane Ęlko

i

wyłqcznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody właściciela

nieruchomości, obiekn lub lokąIu, do których paliwa gazowe lub energia elektryczna majq być
dostąrczane'''

Wprowadzenie ;ednej

w

z

powyższych zmian pozwoli na wyeliminowanie opisanych

zarządzaniu przez gminy komunalnym zasobem mieszkaniowym
oraz zlikwidowanie przyczyny sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi

problemów
a

jednostkam j samorządu terytorialnego.

