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do Prezesa Rady Ministrów  

Pana Mateusza Morawieckiego 

 

w sprawie drastycznych podwyżek cen prądu 

i braku realizacji obietnic przez Rząd 

"Przedkładając ustawę w sprawie cen energii, Rząd PiS zapewniał, że rekompensaty będą 
dotyczyły samorządu w takim samym stopniu, jak pozostałych odbiorców prądu. Skutek dla 
miast miał być odczuwalny już od stycznia 2019 roku.  

Jeszcze w grudniu 2018 roku w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił Pan: „Mamy 
gotowe rozwiązania, które obejmują między innymi obniżenie akcyzy i opłat dotychczas 
funkcjonujących w rachunku za energię elektryczną. Co ważne projekt obejmie 17,5 mln 
odbiorców energii: gospodarstwa domowe, przedsiębiorców oraz samorządy” oraz „Takie 
obniżenie stawki podatku oraz opłaty przejściowej zapewni utrzymanie łącznych kosztów 
odbiorców w gospodarstwach domowych i samorządach na podobnym, jak w roku 2018 
poziomie”.  

Obecnie sytuacja wygląda tak, że do dziś nie zostało podpisane Rozporządzenie Ministra 
Energii, które miałoby określić sposób rekompensaty dla samorządów. Tylko w okresie od 
stycznia do marca 2019 roku, Miasto Bydgoszcz wydało ponad 8,4 miliona zł na rachunki za 
prąd, tj. więcej o ok. 25% niż w okresie styczeń-marzec 2018 roku i o blisko 40% w stosunku 
do stawek, które obowiązywały jeszcze w październiku 2017 roku. Szacowany wzrost cen za 
prąd w skali roku może kosztować Miasto Bydgoszcz aż 6,5 miliona zł. Rekordowe rachunki 
za energię płacą też inne miasta – Częstochowa o 50% więcej, Kraków i Łódź – o 60%, Radom 
– o 66%, Wrocław – o 70%.  

Drastycznie większe wydatki za energię, wynikające z braku realizacji obietnic Premiera mogą 
wpłynąć na ograniczenie prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz inwestycji. Miasto płaci 
rachunki za prąd dokładnie tymi samymi pieniędzmi, które są przeznaczane np. na budowę 
dróg osiedlowych, ścieżek rowerowych, boisk szkolnych czy basenów. 

Przedstawiona sytuacja, poza wyżej wymienionymi skutkami bezpośrednio dla budżetu 
Miasta, dotyka bardzo szerokich grup odbiorców takich jak: spółki miejskie, szpitale, uczelnie 
wyższe czy przedsiębiorstwa. 

Wobec powyższego zwracamy się z apelem o szybkie działania Rządu i realizację własnych 
obietnic".  

 


