
UCHWAŁA NR XL/51/2013
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych 
usytuowanych na ich terenie.

Na podstawie § 30, ust.2, pkt 3 oraz ust.3 Statutu Gminy stanowiącego załącznik do uchwały Rady 
Miasta Skarżyska-Kamiennej nr XIV/101/2011 z 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjmuje stanowisko następującej treści: Ustawa z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 
obarcza gminy obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z oświetleniem wszystkich dróg 
publicznych znajdujących się na terenie gminy, dróg służących nie tylko danej wspólnocie 
i nie stanowiących własności tych jednostek samorządu gminnego (z wyjątkiem autostrad i dróg 
ekspresowych). Bardzo często oświetlenie stanowi element infrastruktury wybudowanej poza terenami 
zabudowy mieszkaniowej i stanowiącej połączenia o charakterze tranzytowym, nie związanym 
bezpośrednio z obsługą potrzeb komunikacyjnych danej wspólnoty gminnej. W trakcie budowy gminy 
nie posiadają żadnego wpływu na rozwiązania projektowe i kształt realizowanych inwestycji 
drogowych. W wyniku przyjmowanego przez inwestorów dużego zagęszczenia zabudowanych opraw 
oświetleniowych na węzłach drogowych, następuje bardzo duże zużycie energii elektrycznej, co 
generuje olbrzymie koszty dla gmin. Gmina nie ma również wpływu na wybór dostawcy energii 
elektrycznej, a tym samym na późniejsze wynikające z tego koszty. Gmina jest zobowiązana do 
ponoszenia ogromnych i stale rosnących kosztów oświetlenia. Związane z tym obciążenia finansowe 
stanowią dużą cześć wydatków budżetu gminy. Powoduje to w wielu wypadkach konieczność 
rezygnacji z realizacji wielu przedsięwzięć niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
społecznych, oraz ograniczanie inwestycji i działań prorozwojowych, które mogłyby dobrze służyć 
wspólnocie samorządowej. 

W związku z powyższym Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej wnioskuje : O jak najszybsze 
skierowanie do prac parlamentarnych uregulowań w kwestii zwolnienia gmin z obowiązku 
ponoszenia kosztów oświetlenia dróg ponadlokalnych o brzmieniu zgodnym z postulatami 
samorządowymi Związku Miast Polskich Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Miasta do przekazania niniejszego Stanowiska do: 

1) Posłów Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

3) Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie

Nałożony na gminy obowiązek finansowania oświetlenia ulicznego wszystkich dróg 
znajdujących się na ich terenie bez zabezpieczenia odpowiednich środków spowodowało duże 
obciążenia dla budżetów gmin, szczególnie tych przez które przebiegają drogi krajowe. Stanowisko 
zawarte w uchwale ma na celu poparcie działań zmierzających do zmiany prawa w tym zakresie
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