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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.194.2021.AOlc

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Rada Miejska w Rzepinie

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

stwierdzam nieważność

Załącznika do uchwały Nr XLIX/308/2021  Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2021 r. w 
sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w zakresie słów: "zawartą z 
przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)", "rachunek lub fakturę VAT za energię 
elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy 
energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 
elektrycznej)", "Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą 
umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej".

Uzasadnienie

Na sesji w dniu  25 listopada 2021r. Rada Miejska w Rzepinie podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. W podstawie prawnej uchwały 
wskazano przepisy  art. 18 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn. zm.), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z poźn. zm.).

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 30 listopada 2021r.

Uchwała podjęta została na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716). Zgodnie z tym przepisem rada gminy określa, w drodze 
uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W ocenie organu nadzoru uchwała w części istotnie narusza art. 5d oraz art. 5c ustawy - Prawo 
energetyczne.

Rada Miejska  korzystając z przedmiotowego upoważnienia określiła, w myśl postanowień § 1 
uchwały wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały. Na 
marginesie sprawy organ nadzoru zauważa, że zgodnie z treścią załącznika do uchwały określony 
został "Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego".

Rada Miejska w załączniku do uchwały wprowadziła obowiązek przedłożenia wraz z 
wnioskiem kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu) oraz "rachunek lub fakturę VAT za energię 
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elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy 
energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 
elektrycznej)". Tym samym Rada Miejska w zakresie słów: "zawartą z przedsiębiorcą energetycznym 
(oryginał do wglądu)" oraz  "rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku 
wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę 
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej)." dokonała nieuprawnionej modyfikacji 
przepisu art. 5d ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, który wprowadza obowiązek dołączenia do 
wniosku jedynie kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W ocenie 
organu nadzoru wprowadzenie powyższej regulacji nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 5d ust. 1 
ustawy Prawo energetyczne. 

Podkreślić należy, że rada gminy nie może regulować ani modyfikować w uchwale tego, co jest 
już uregulowane w akcie wyższego rzędu, tak jak ma to miejsce w kwestionowanym przepisie. 
Uchwalając przepisy prawa miejscowego, rada gminy winna przestrzegać zasady przyzwoitej 
legislacji, a także przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 
sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j .Dz.U. z 2016 r. poz. 283). 

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne dodatek energetyczny wypłaca się 
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca 
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Tymczasem 
w załączniku do uchwały rada dopuszcza realizację świadczenia w formie przelewu "na rachunek 
bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub 
umowę sprzedaży energii elektrycznej". W ocenie organu nadzoru przedmiotowa regulacja jest 
niezgodna z art. 5e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Przywołany przepis przesądza o tym, że 
dodatek energetyczny jest wypłacany wyłącznie odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tym 
samym nie jest możliwe wypłacenie dodatku energetycznego bezpośrednio do przedsiębiorcy 
energetycznego.

Mając na uwadze powyższe  istotne naruszenia prawa, należało stwierdzić jak na wstępie.

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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