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Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 

energii elektrycznej ( Dz.U. 2022 poz. 2127, zm. poz. 2243), jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązane są do zmniejszania całkowitego zużycia energii o 10%. 

Jak wynika z ustaleń przeprowadzonych przez podległe mi służby, spełnienie tego obowiązku 

jest nierealne ale przede wszystkim nieodpowiedzialne.  

Analizując wyżej wymieniony przepis stwierdzam, że osiągnięcie wprowadzonych rozwiązań 

dotyczących oszczędzania energii elektrycznej odnosząc rok do roku jest możliwe, jednak 

osiągnięcie oszczędności 10% w grudniu br. w odniesieniu do średniej z dwóch lat (2018-2019) 

jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.  Na przestrzeni ostatnich trzech lat, Miasto Kwidzyn 

znacznie  rozbudowało infrastrukturę oświetleniową (387 nowych punktów oświetleniowych),  

co powoduje znaczne zwiększenie zużycia energii elektrycznej w porównaniu z okresem   

2018-2019. Ponadto w grudniu zużycie energii elektrycznej jest wyższe ze względu na warunki 

atmosferyczne i porę roku - dni są krótkie, zatem oświetlenie uliczne musi być włączone 

najdłużej z pośród wszystkich miesięcy w roku. Są to fakty nie budzące żadnych wątpliwości.  

Chcąc obniżyć o 10% całkowite zużycie energii elektrycznej w grudniu br. względem średniej lat 

2018-2019 Miasto Kwidzyn musiałoby realnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej o ok. 63% 

w stosunku do przewidywanego zużycia energii elektrycznej w grudniu br.  

W wyliczeniach te wartości kształtują się następująco:  

1) planowane zużycie energii elektrycznej w miesiącu grudniu br. wynosić będzie 

238.509,00 kWh; 

2) cel, który zgodnie z art. 37 ww. ustawy, Miasto Kwidzyn powinno osiągnąć biorąc pod 

uwagę średniomięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019 wynosi 92.000,00 

kWh; 
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3) oszczędność zużycia energii elektrycznej w miesiącu grudniu winna zatem wynosić 

146.509,00 kWh. 

Analizując powyższe dane rodzą się pytania, czy kosztem bezpieczeństwa publicznego i 

zaniechania realizacji statutowych zadań, samorząd ma stosować obowiązujące przepisy 

prawa? - bo tak drastyczne oszczędności można osiągnąć tylko poprzez wyłączenie zasilania 

energetycznego części obiektów użyteczności publicznej oraz całości oświetlenia ulicznego 

na nadchodzące dni i tygodnie.  

Czy na samorząd za to, że nie zrealizuje założonego celu, mimo wdrożonych szeregu działań 

oszczędnościowych (jednak nie kosztem bezpieczeństwa publicznego oraz kosztem łamania 

przepisów prawa pracy) zostaną nałożone kary, o których mowa ww. ustawie? 
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