
UCHWAŁA NR XLV/377/2018
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie deklaracji poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny 
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z § 17 ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 5196), Rada Gminy Ustronie Morskie przyjmuje następujące 
stanowisko:

§ 1. Mając na uwadze, że:

1. w dniu 7 czerwca 2018 r. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, mocą której dokonano zmiany definicji budowli 
zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zmiany załącznika do tej ustawy oraz 
zmiany definicji elektrowni wiatrowej ujętej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o odnawialnych źródłach energii;

2. na mocy art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy  o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw przewidziano, że zmiany o których mowa powyżej weszły w życie z mocą wsteczną, 
to jest od dnia 1 stycznia 2018 r.; wejście ww. zmiany w życie z mocą wsteczną spowodowało , że od dnia 
1 stycznia 2018 r. doszło do zmiany zasad opodatkowania budowli, jaką jest elektrownia wiatrowa, co 
doprowadziło do uszczuplenia dochodów Gminy Ustronie Morskie pochodzących z podatku od nieruchomości, 
a nadto doprowadziło do powstania nadpłat podatku za okres od stycznia do czerwca 2018 roku po stronie 
podatników – właścicieli elektrowni wiatrowych, które będą podlegały zwrotowi;

3. w ocenie Rady Gminy Ustronie Morskie powyższe postępowanie ustawodawcy godzi w interes jednostek 
samorządu terytorialnego, powodując niepewność co do stabilności porządku prawnego;

4. w ocenie Rady Gminy Ustronie Morskie powyższe postępowanie ustawodawcy wiązało się z naruszeniem 
zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w szczególności w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej,

§ 2. Rada Gminy deklaruje poparcie dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie czy przepis art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. jest 
zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Basarab
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Uzasadnienie

W związku z przyjętymi zmianami w regulacji prawnej narażającymi jednostki samorządu terytorialnego na
niepewność co do stabilności porządku prawnego, Rada Gminy Ustronie Morskie deklaruje poparcie dla działań
Rady Gminy Kobylnica, określonych w uchwale Nr LIX/483/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., dotyczących
skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - w zakresie
w jakim przewiduje on wejście w życie przepisu art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tejże ustawy z mocą od dnia
1 stycznia 2018 r. - jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z
§ 17 ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 5196),
uchwałę powyższą uznać należy za zasadną.
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