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Wprowadzenie
Do 31 grudnia 2003 r. środki na finan-
sowanie oświetlenia dróg publicznych, 
których zarządcą nie była gmina, pocho-
dziły z budżetu państwa. Od 1 stycznia 
2004 r., zgodnie z art. 61 ustawy z 13 li-
stopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego1, zmieniony 
został art. 18 ust. 3 ustawy z 10 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: 
„pe”)2. W konsekwencji na gminy nałożono 
obowiązek finansowania oświetlenia dróg 
publicznych: krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych, z wyłączeniem 
autostrad i dróg ekspresowych płatnych. 

Jednocześnie gminom zwiększono do-
chody z podatku dochodowego od osób 
prawnych (z 5% do 6,1%) i od osób fizycz-
nych (z 27,6% do 39,34%)3. Nastąpiło to 
bez zróżnicowania wskaźnika wzrostu 
uwzględniającego długość odcinków dróg 
publicznych przebiegających przez po-
szczególne gminy. W efekcie część gmin, 
przez które przebiegają znacznej długo-
ści odcinki dróg krajowych, wojewódz-
kich lub powiatowych, ponosi obciążenia 
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Oświetlenie dróg publicznych w gminach

Znaczne zwiększenie obowiązków gmin w zakresie oświetlenia dróg publicznych oraz 
niejednoznaczność przepisów prawnych spowodowały, że gminy, zwłaszcza te, przez 
które przebiegają różne kategorie dróg, miały problemy z prawidłowym wykonywa-
niem przypisanych im zadań. Ustalenia kontroli NIK oraz panelu ekspertów wskazu-
ją na konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej obejmującej prawo energetycz-
ne i  drogowe, między innymi w  kwestii przypisania finansowania oświetlenia dróg 
publicznych zarządcy danej kategorii drogi oraz umożliwienia gminom wyboru wy-
konawców konserwacji oświetlenia ulicznego w  trybie przetargu nieograniczonego 
w przypadku, gdy właścicielami punktów świetlnych są przedsiębiorstwa energetyczne.

Bożena nowaszczuk 

Tadeusz wrona

1 DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.
2 DzU z 2012 r., poz. 1059 ze zm.
3 Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(DzU z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.).
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nieporównywalne z gminami mającymi 
na swoim terenie niewielkie odcinki tego 
rodzaju dróg. 

W skontrolowanych gminach:
•	udział	długości	dróg	innych	niż	gmin-

ne w łącznej długości dróg publicznych 
wynosił od 10,5% (w Podkowie leśnej) 
do 69,6% (w mieście i gminie siewierz);

•	wydatki	budżetowe	ogółem	w latach	
2009–2011 uległy zmniejszeniu (o 13%); 

•	wydatki	na	zakup	energii	elektrycznej	
w tym samym okresie wzrosły (o 10,4%).
Według stanu na 1 stycznia 2004 r.4, 

w Polsce przebiegało 377 919,6 km dróg 
publicznych, w tym: 405,1 km  auto-
strad i 225,6 km dróg ekspresowych; 
18 252,9 km dróg krajowych i 28 402,8 km 
dróg wojewódzkich; 128 641,5 km dróg po-
wiatowych i 201 991,7 km dróg gminnych. 
Na koniec 2011 r. przybyło 36 151,1 km 
dróg publicznych. Największy przy-
rost nastąpił w kategorii dróg ekspreso-
wych (o 226,9%) i autostrad (o 164%). 

szcze gółowe dane przedstawia tabela 1. 
Ponadto, w okresie od 1 stycznia 2004 r. 
do 31 grudnia 2012 r. około 296 km  dróg 
krajowych zostało przebudowanych z dróg 
jednojezdniowych na dwujezdniowe.

kontrolę przeprowadzono w 14 gmi-
nach5. Wykorzystano również dane 
z 11 gmin, przez które przebiegają różne 
kategorie dróg publicznych oraz z General-
nej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad 
(GDDkia). Zorganizowano także spotka-
nie panelowe z udziałem ekspertów repre-
zentujących naukę i praktykę.

Planowanie oświetlenia miejsc 
publicznych i dróg w gminach
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 Prawa ener-
getycznego, do zadań własnych gminy na-
leży planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w energię elektryczną. artykuł 19 ust. 1 
i 2 pe zobowiązuje wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) do opracowania projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

Tabela 1. Długość dróg publicznych 

Długość dróg  
publicznych

Według stanu na 
Wzrost/spadek 

(w km)
Wzrost/spadek 

(w %)1.01.2004 r. 
(w km)

31.12.2011 r.
(w km)

Ogółem, w tym: 377 919,6 414 070,7 36 151,1 9,6
autostrady 405,1 1 069,6 664,5 164,0
ekspresowe 225,6 737,5 511,9 226,9
krajowe 18 252,9 18 801,0 548,1 3,0
wojewódzkie 28 402,8 28 475,8 73 0,3
powiatowe 128 641,5 127 743,2 -898,3 -0,7
gminne 201 991,7 237 243,6 35 251,9 17,5

Źródło: Na podstawie informacji przekazanych przez GDDKiA.

4 Dane uzyskane z GDDKiA.
5 Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrze-

ni publicznej, nr ewid. R/12001/R12002/2012.
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energię elektryczną i paliwa gazowe (dalej: 
„projekt założeń”),, który powinien być 
sporządzony dla obszaru całej gminy na 
okres 15 lat i aktualizowany co najmniej 
raz na trzy lata. stosownie do art. 19 ust. 5 
i 6 pe, projekt ten należy przekazać samo-
rządowi województwa do zaopiniowania 
oraz wyłożyć do publicznego wglądu. rada 
gminy została zobowiązana do uchwalenia 
założeń do planu zaopatrzenia w energię 
elektryczną – art. 19 ust. 8 pe. Uchwalenie 
przez gminę pierwszych założeń lub ich 
aktualizacja, zgodnie z dyspozycją art. 17 
ustawy zmieniającej pe6, powinna nastą-
pić w terminie 2 lat od dnia jej wejścia 
w życie, to jest do 11 marca 2012 r.

Jak wykazały badania kontrolne, nie 
wszystkie gminy wywiązały się termi-
nowo z obowiązku planowania oświetle-
nia miejsc publicznych. Nie podjęły lub 
podjęły z opóźnieniem opracowanie pro-
jektu założeń, skutkiem czego wójtowie 
nie dysponowali aktualną wersją tego do-
kumentu. Jak wyjaśniano, było to spowo-
dowane brakiem w urzędach gmin pra-
cowników mających specjalistyczną wie-
dzę w zakresie energetyki, brakowało też 
środków finansowych na zlecenie wyko-
nania opracowania projektu na zewnątrz.

Finansowanie oświetlenia 
przestrzeni publicznej
Jak stanowi art. 18 ust. 1 pkt 3 pe, do zadań 
własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i paliwa ga-
zowe należy finansowanie oświetlenia ulic, 

placów i dróg publicznych znajdujących 
się na jej terenie. Finansowanie oświetle-
nia oznacza finansowanie kosztów energii 
elektrycznej pobranej przez punkty świetl-
ne oraz kosztów ich budowy i utrzymania 
(art. 3 pkt 22 pe).

skontrolowane gminy zagospodarowały 
istniejącą infrastrukturę służącą oświetle-
niu przestrzeni publicznej, a także zapew-
niły oświetlenie nowo powstałych lub do-
tychczas nieoświetlonych obiektów przez 
budowę nowych bądź uzupełnienie punk-
tów świetlnych.

W badanym okresie w gminach wybudo-
wano ogółem 3003 nowe punkty świetlne 
(wzrost o 11,6% w porównaniu ze stanem 
z końca 2009 r.). Nastąpiło to w związ-
ku z modernizacją istniejących dróg pu-
blicznych lub budową nowych odcinków 
dróg, ścieżek rowerowych, obiektów spor-
towych, a także wynikało z potrzeby za-
pewnienia bezpieczeństwa w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych. Gminy prze-
prowadzały konserwacje urządzeń oświe-
tleniowych będących ich własnością, jak 
również tych, które należały do przedsię-
biorstw energetycznych. Wydatki na kon-
serwację i modernizację tych urządzeń 
w badanym okresie stanowiły 22,5% łącz-
nych wydatków na oświetlenie. Wydatki na 
oświetlenie przestrzeni publicznej 14 ob-
jętych kontrolą gmin, w okresie od 1 stycz-
nia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., stanowiły 
1,3% ich wydatków budżetowych ogółem 
(od 0,6% do 3,2%). Większość gmin7 wy-
wiązywała się z obowiązku finansowania 

6 Ustawa z 8.01.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(DzU z 2010 r., nr 21 poz. 104).

7 12 spośród 14 objętych kontrolą.
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oświetlenia wszystkich kategorii dróg oraz 
innych obiektów znajdujących się na ich 
terenie.

Dwie spośród ośmiu gmin, przez które 
przebiegały drogi krajowe, nie finansowały 
wymaganego oświetlenia. Główną przy-
czyną było nieuzgodnienie z GDDkia wa-
runków przejęcia finansowania oświetle-
nia na odcinkach dróg krajowych oraz brak 
środków finansowych. 
•	W	mieście	i gminie	Siewierz:	od	1	stycz-

nia 2011 r. do czasu zakończenia czyn-
ności kontrolnych8 na drodze krajowej 
Dk78b (obwodnica siewierza) o dłu-
gości 5,7 km  było stale wyłączonych 
270 punktów świetlnych, będących wła-
snością GDDkia. Burmistrz wyjaśnił, 
że obwodnica siewierza była oddana do 
użytku w październiku 2010 r., a oświe-
tlona do końca 2010 r. Po tym okre-
sie GDDkia (oddział w katowicach) 
rozwiązała umowę o oświetlenie ob-
wodnicy i poinformowała przedsiębior-
stwo energetyczne, że właściwą stro-
ną do podpisania umowy oraz finanso-
wania oświetlenia jest gmina siewierz. 
Gmina nie zgodziła się z tym, gdyż bu-
dowa oświetlenia na obwodnicy nie była 
uzgodniona z przyszłym użytkowni-
kiem i nie znał on całego procesu in-
westycyjnego, co ma wpływ na dalsze 
użytkowanie obwodnicy. Według bur-
mistrza, obwodnica nie służy miesz-
kańcom siewierza, lecz obsługuje ruch 
tranzytowy, w związku z czym finan-
sowanie oświetlenia, podobnie jak 

utrzymanie obwodnicy, powinno na-
leżeć do zarządzającego drogą, to jest 
GDDkia. Wyraził też obawę, że kosz-
ty związane z utrzymaniem oświetle-
nia na tych odcinkach dróg są porów-
nywalne z kosztami, jakie gminy pono-
szą na oświetlenie całej swojej gminy. 
Na terenie siewierza znajduje się 413 

punktów świetlnych, służących oświetle-
niu węzła Podwarpie, który stanowi część 
niepłatnej drogi ekspresowej s1. W 2009 r. 
GDDkia (oddział w katowicach) wezwa-
ła gminę do wykonania obowiązku pole-
gającego na finansowaniu oświetlenia tego 
węzła, gdyż jest on skrzyżowaniem drogi 
ekspresowej s1 z drogą krajową nr 1 i 86, 
oraz znajduje się w granicach administra-
cyjnych gminy siewierz. W wyniku odmo-
wy przejęcia przez gminę tego obowiąz-
ku, GDDkia wystąpiła z powództwem 
o zwrot kosztów oświetlenia węzła. sąd 
rejonowy oddalił powództwo, a w uza-
sadnieniu podał, że pozwana gmina nie 
jest zobowiązana do ponoszenia kosztów 
oświetlenia przedmiotowego węzła drogo-
wego, gdyż obejmuje ono fragment drogi 
ekspresowej, a zgodnie z art. 18 ust. 3 pe, 
gmina nie jest zobowiązana do ponosze-
nia kosztów oświetlenia tej kategorii dróg.
•	W gminie	Jedlińsk,	na	drodze	krajo-

wej Dk7 o długości 9,2 km, przebie-
gającej w granicach administracyj-
nych gminy, od 14 września 2010 r. do 
czasu zakończenia czynności kontrol-
nych9 stale były wyłączone 342 punk-
ty świetlne. GDDkia zwróciła się do 

8 Tj. do 31.08.2012 r.
9 Tj. do 16.08.2012 r.
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wójta o przejęcie przez gminę utrzyma-
nia oświetlenia drogowego, to jest utrzy-
mania i konserwacji liczników i 342 słu-
pów oświetleniowych oraz finansowania 
kosztów energii elektrycznej od 1 czerw-
ca 2010 r. Wójt wyjaśnił, że odmowa 
przejęcia finansowania oświetlenia od-
cinka drogi krajowej położonej w gra-
nicach gminy wynikała z trzech powo-
dów. Po pierwsze, właściciel urządzeń 
oświetlenia drogowego nie określił ich 
stanu technicznego oraz kosztów utrzy-
mania. Urządzenia te na wymienionym 
odcinku są w złym stanie: brakuje słu-
pów oświetleniowych i punktów świetl-
nych, pozrywane są kablowe linie zasi-
lające. Wydatki na energię elektryczną  
na tym odcinku w 2009 r. wyniosły 
233 tys. zł, to jest 60,4% wydatków 
gminy na zakup energii elektrycznej 
służącej oświetleniu całej przestrze-
ni publicznej (385,9 tys. zł). Po dru-
gie, gminie, ze względu na ograniczone 
możliwości budżetowe, zagraża niewy-
wiązanie się z innych zadań i inwestycji 
zaliczanych do jej zadań własnych. Po 
trzecie, droga Dk7 w niewielkim stop-
niu służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej 
społeczności.
spośród 11 gmin, w których zasięgnię-

to informacji, przez osiem przebiegały 
odcinki dróg krajowych. Cztery gminy  
odmówiły finansowania oświetlenia od-
cinków dróg krajowych przebiegających 
w ich granicach administracyjnych. 
•	Miasto	i gmina	Wasilków	odmówi-

ła ponoszenia kosztów finansowania 

oświetlenia drogi krajowej. Burmistrz 
wyjaśnił, że droga została zaprojekto-
wana jako ekspresowa, a po wybudo-
waniu została drogą krajową. Jej oświe-
tlenie jest ponadnormatywne, a gmina 
nie jest przygotowana do ponoszenia ta-
kich kosztów. Oświetlenie nie zostało 
jednak wyłączone. Burmistrz poinfor-
mował również, że w związku z odmo-
wą finansowania kosztów oświetlenia 
dróg, dla których gmina nie jest zarząd-
cą, miały miejsce dwa przypadki wy-
stąpienia na drogę sądową. W jednym 
zapadło rozstrzygnięcie na niekorzyść 
gminy, drugie postępowanie jest w toku.

•	Gmina	Barczewo	odmówiła	GDDKiA	
(oddział w Olszynie) przejęcia utrzyma-
nia oświetlenia ulicznego wybudowanego 
w ramach inwestycji „rozbudowa drogi 
krajowej nr 16 na odcinku Barczewo- 
-kromerowo”. GDDkia przed prze-
słaniem umów nie przedstawiła gminie 
Barczewo koncepcji ani projektu tech-
nicznego, który byłby podstawą do okre-
ślenia i zaplanowania kosztów związa-
nych z oświetleniem węzła kromerowo.

•	Gmina	Słupsk	odmówiła	finansowania	
oświetlenia obwodnicy miasta słupska. 
GDDkia wystąpiła z pozwem do sądu 
o zapłatę za oświetlenie obwodnicy. 
W 2011 r. sąd rejonowy oddalił powódz-
two złożone przez GDDkia, a powód 
złożył apelację do sądu okręgowego. 
W uzasadnieniu podał, że ze specyfiki 
ustawy z 27 października 1994 r. o auto-
stradach płatnych i krajowym Funduszu 
Drogowym (dalej: „uap”)10 wynika, że 

10 DzU z 2012 r., poz. 931 ze zm.
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wyłączenie określone w art. 18 ust. 3 pe 
dotyczy autostrad i płatnych dróg eks-
presowych, gdyż w trybie tej ustawy 
nie mogą być budowane drogi ekspre-
sowe niepłatne. sąd okręgowy uznał, że 
z powodu poważnych wątpliwości praw-
nych, w sporze toczonym na podstawie 
przepisów trzech ustaw: pe, udp (ustawa  
z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych, dalej: „udp”)11 i uap, powinien 
wypowiedzieć się sąd Najwyższy 
(sN). W uzasadnieniu postanowie-
nia z 20 kwietnia 2012 r. sN wskazał, 
że dla rozstrzygnięcia konieczne jest 
jednoznaczne ustalenie, czy sporny  
odcinek drogi s6 został wybudowany 
jako płatna droga ekspresowa na pod-
stawie uap. W lipcu 2012 r. sąd okrego-
wy, kierując się wytycznymi sN, uchy-
lił korzystny dla gminy wyrok z 2011 r. 
i skierował sprawę do ponownego roz-
patrzenia. W marcu 2013 r. sąd rejono-
wy korzystne dla GDDkia orzeczenie 
uzasadnił tym, że obwodnica słupska 
jest wprawdzie drogą ekspresową, ale 
niepłatną i dlatego w sprawie nie znala-
zły zastosowania przepisy ustawy o au-
tostradach płatnych, lecz Prawo ener-
getyczne, w związku z czym obowiązek 
płacenia za oświetlenie spoczywa na sa-
morządzie. W lipcu 2013 r. sąd okrę-
gowy oddalił apelację gminy i wydany 
wyrok jest prawomocny12.

•	Miasto	Kowal	w 2008 r.	odmówiło	finan-
sowania oświetlenia oddanej do użytku 

obwodnicy miasta. Burmistrz podał, że 
w 2009 r. doszło do ugody, na mocy któ-
rej miasto kowal nie przejęło do swego 
majątku infrastruktury oświetleniowej, 
wyrażając zgodę na płacenie rachunków 
za energię elektryczną. Przez cały okres 
sporu obwodnica była oświetlana.

Konserwacja  
infrastruktury oświetleniowej
W objętych kontrolą gminach konserwa-
cja oświetlenia obejmowała zarówno urzą-
dzenia będące ich własnością, jak i nale-
żące do przedsiębiorstw energetycznych. 

Wybór wykonawcy usług konserwacji 
oświetlenia przestrzeni publicznej był do-
konywany w sposób następujący:
•	w siedmiu	gminach	–	po	przeprowadzeniu	

przetargu nieograniczonego, przy czym 
w jednej przetarg nieograniczony zorga-
nizowano tylko na urządzenia oświetle-
niowe na potrzeby jednej miejscowości; 

•	w sześciu	gminach	–	bez	przeprowadze-
nia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, przy czym w pię-
ciu gminach łączna wartość zamówienia 
nie przekraczała równowartości 14 tys. 
euro, to jest kwoty, od której należy prze-
prowadzić postępowanie; 

•	w dwóch	gminach13 postępowanie odby-
ło się w trybie zamówienia z wolnej ręki.
W siewierzu14 konserwacja punktów 

świetlnych będących własnością przed-
siębiorstwa energetycznego została mu 
powierzona przez zamówienie z wolnej 

11 DzU z 2013 r., poz. 260 ze zm.
12 Opis sporu został przedstawiony na podstawie: <www.slupsk.ug.gov.pl>, <www.regiomoto.pl>, 
 <www.samorzad.pap.pl>.
13 Miasto Ciechanów, miasto i gmina Siewierz.
14 W latach 2011–2012.
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ręki. Burmistrz wyjaśnił, że nie można 
było przeprowadzić postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego, z uwagi 
na to, że przedsiębiorstwo energetyczne 
jest właścicielem całości sieci (urządzeń, 
słupów, przewodów, punktów świetlnych, 
źródeł światła) objętej umową eksploata-
cyjną, co uniemożliwia zlecenie podmio-
towi trzeciemu prac związanych z utrzy-
maniem punktów świetlnych bez zgody 
właściciela15. Zgody takiej gmina nie miała, 
a w ocenie Urzędu Ochrony konkurencji 
i konsumentów w katowicach16, odmo-
wa przedsiębiorstwa energetycznego udo-
stępnienia swoich urządzeń do eksploata-
cji osobom trzecim nie stanowi praktyki 
ograniczającej konkurencję.

Zamawiający wskazali, że został zasto-
sowany tryb postępowania z wolnej ręki, 
ponieważ usługa mogła być świadczona 
tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn 
technicznych o obiektywnym charakterze, 
co wynika z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (dalej: „pzp”)17  oraz z przy-
czyn związanych z ochroną praw wyłącz-
nych, wynikających z odrębnych przepisów 
(art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp). W sprawie 
wymienionych przepisów pzp stanowi-
sko zajął Urząd Zamówień Publicznych18, 
który podał, że podstawą zastosowania 
tej przesłanki jest szczególny charakter 

danego zamówienia, powodujący, że może 
ono być zrealizowane tylko przez jedne-
go wykonawcę.

Zdaniem NIk, brak zgody właściciela 
urządzeń oświetlenia na ich konserwa-
cję przez usługodawcę wyłonionego przez 
gminę jest niewątpliwie przesłanką o cha-
rakterze obiektywnym, nie ma jednak cha-
rakteru technicznego, nie upoważnia zatem 
gminy do udzielenia zamówienia z wolnej 
ręki. Należy jednak zauważyć, że w przy-
padku niezastosowania przez gminy roz-
wiązania polegającego na udzieleniu przed-
siębiorstwom energetycznym zamówienia 
w trybie z wolnej ręki na usługi konserwa-
cji doszłoby do sytuacji, w której gminy 
nie wywiązałyby się z wykonania obliga-
toryjnego zadania własnego.

spośród 11 gmin, w których zasięgnię-
to informacji, siedem ponosi koszty kon-
serwacji zarówno urządzeń oświetlenia 
będących ich własnością, jak i własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego, w czte-
rech – koszty konserwacji urządzeń oświe-
tlenia należących do przedsiębiorstw ener-
getycznych ponoszą te przedsiębiorstwa.

W stosunku do trzech gmin, spośród 
14 objętych kontrolą, przedsiębiorstwa 
energetyczne wystąpiły o wnoszenie 
opłat za należące do nich punkty świetl-
ne umieszczone na słupach będących wła-
snością przedsiębiorstw energetycznych.

15 Pismo z 15.10.2009 r., BZE/RD7/ZW/WK/10928/2009, w którym dyrektor ENION Rejonu Dystrybucji 
Zawiercie informuje UMiG Siewierz, że […] „niedopuszczalna jest eksploatacja przez inne przedsiębior-
stwa urządzeń będących własnością ENION SA […]”..

16 Decyzja nr RKT-46/2006 Delegatury UOKiK w Katowicach, z 14.07.2006 r.
17 DzU z 2013 r., poz. 907 ze zm.
18 Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postepowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 
ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki zob. <www.uzp.gov.pl>.
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•	Miasto	i gmina	Siewierz	w 2011 r.	podpi-
sała umowę z przedsiębiorstwem ener-
getycznym, na mocy której zobowią-
zała się płacić za 59 słupów, na których 
umieszczone są punkty świetlne będą-
ce własnością gminy.

•	Miasto	 Kudowa	 Zdrój	 otrzymało	
w 2009 r. od przedsiębiorstwa ener-
getycznego pismo wraz z projektem 
umowy o dzierżawę urządzeń oświe-
tlenia drogowego. W piśmie podano, że 
opłaty mają na celu pokrycie kosztów 
związanych z podatkiem od urządzeń 
oświetleniowych oraz pokrycie kosz-
tów utrzymania sieci oświetleniowej 
ponoszonych przez przedsiębiorstwo 
energetyczne, zaś alternatywnym roz-
wiązaniem jest powierzenie eksploata-
cji oświetlenia na terenie gminy służ-
bom przedsiębiorstwa energetycznego. 
W 2010 r. przedsiębiorstwo energetycz-
ne poinformowało gminę, że nie wyraża 
zgody na świadczenie usług konserwacji 
oświetlenia przez podmiot zewnętrz-
ny oraz przedstawiło projekt umowy 
o konserwację oświetlenia. W odpowie-
dzi burmistrz podał, że gmina zobowią-
zana jest do stosowania przepisów Prawa 
zamówień publicznych. W 2011 r. gmina 
zawarła z przedsiębiorstwem energetycz-
nym porozumienie, którego przedmio-
tem było określenie warunków i zasad 
współpracy podczas wykonywania czyn-
ności eksploatacyjnych w sieci rozdziel-
czej przez gminę. W kolejnym porozu-
mieniu, z 2012 r., strony zobowiązały się 

do przeprowadzenia wspólnej inwenta-
ryzacji wraz z oceną stanu technicznego 
urządzeń oświetlenia drogowego oraz 
uzgodniono zawarcie rocznej lub wie-
loletniej umowy od 1 stycznia 2013 r. 

•	Miasto	i gmina	Podkowa	Leśna	otrzyma-
ło w 2011 r. od przedsiębiorstwa ener-
getycznego propozycję zawarcia poro-
zumienia w sprawie ustalenia zasad ko-
rzystania przez miasto z infrastruktury  
przesyłowej energii elektrycznej oraz 
urządzeń instalacji oświetleniowej, wraz 
z projektem umowy. W odpowiedzi bur-
mistrz stwierdził, że przedsiębiorstwo 
energetyczne korzysta z majątku, który 
został mu nieodpłatnie przekazany przez 
miasto oraz nie uwzględniło kwestii bez-
umownego korzystania z nieruchomo-
ści stanowiących własność miasta na po-
trzeby prowadzonej działalności prze-
syłowej. 

Wyłanianie dostawców  
energii elektrycznej
Od 1 lipca 2007 r. obowiązuje dodany do 
ustawy – Prawo energetyczne artykuł 4j19, 
stanowiący, że odbiorca energii ma prawo 
jej zakupu od wybranego przez siebie sprze-
dawcy. Gmina, stosownie do przepisów 
art. 3 pkt 1 pzp, powinna przeprowadzić 
wybór sprzedawcy energii w drodze po-
stępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w trybie określonym w Prawie 
zamówień publicznych. 

Z możliwości zakupu energii elektrycz-
nej przez przeprowadzenie przetargu 

19 Artykuł 4j pe został dodany przez art.1 pkt 5 ustawy z 4.03.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycz-
ne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 552) z mocą obowiązującą od 1.07.2007 r.
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nieograniczonego skorzystało pięć spo-
śród 14 objętych kontrolą gmin, a dwie 
podjęły działania na rzecz wyłonienia do-
stawcy energii. trzy z nich, ze względu na 
skomplikowany charakter przedsięwzię-
cia, przystąpiły do grupy zakupowej, któ-
rej lider był odpowiedzialny za przygoto-
wanie i przeprowadzenie postępowania. 
Przystąpienie do grupy zakupowej miało 
też na celu wzmocnienie pozycji gmin 
w stosunku do przedsiębiorstwa energe-
tycznego. Wybór dostawców energii po 
przeprowadzeniu przetargu nieograniczo-
nego każdorazowo skutkował obniżeniem 
cen energii elektrycznej. 

W pozostałych gminach zakup energii 
elektrycznej odbywał się na podstawie 
umów z przedsiębiorstwami energetycz-
nymi, zawartych przed 2007 r. na czas nie-
określony. W latach 2009–2012 pięć gmin 
zawarło umowy na czas nieokreślony bez 
przeprowadzenia przetargu nieograniczo-
nego. Umowy te dotyczyły zakupu energii  
dla nowo powstałych punktów świetl-
nych. Wójtowie wyjaśnili, że dotychczaso-
wi dostawcy energii elektrycznej zaspoka-
jają potrzeby ich gmin, a przeprowadzenie  
postępowania jest skomplikowane i czaso-
chłonne oraz wymaga odpowiednio przy-
gotowanej kadry, zaś zlecenie zadania na 
zewnątrz generowałoby dodatkowe wy-
datki. W celu obniżenia kosztów zakupu 
wójtowie prowadzili negocjacje z przed-
siębiorstwami energetycznymi.

Burmistrz miasta i gminy kowal podał, 
że gmina nie przeprowadziła przetargu na 
zakup energii elektrycznej do celów oświe-
tlenia przestrzeni publicznej, ponieważ 
przedsiębiorstwo energetyczne, które jest 
właścicielem większości urządzeń oświe-
tleniowych, nie wyraziło zgody.

Działania na rzecz  
racjonalizacji zużycia energii
Wszystkie badane gminy starały się  
racjonalizować zużycie energii elektrycz-
nej. Działania te polegały przede wszyst-
kim na wymianie energochłonnych rtęcio-
wych źródeł światła na energooszczędne 
źródła sodowe. W badanym okresie wy-
mieniono 17 438 punktów świetlnych, to 
jest 65,9% ich ogółu.

Burmistrz miasta Ciechanów poinfor-
mował, że nie jest w stanie przeprowadzić 
kompleksowej modernizacji sieci oświetle-
nia ulicznego, gdyż przedsiębiorstwo ener-
getyczne, które jest właścicielem więk-
szości punktów świetlnych (albo punkty 
świetlne należące do miasta są zainsta-
lowane na tak zwanej sieci powiązanej), 
nie dopuszcza podmiotów trzecich zarów-
no do urządzeń należących do przedsię-
biorstwa, jak i do urządzeń należących do 
gminy a zainstalowanych na sieciach po-
wiązanych. Pomimo wykonanej szczegó-
łowej inwentaryzacji punktów świetlnych 
na terenie miasta i posiadanych dokumen-
tów, nie uzgodniono ostatecznie podziału 
właścicielskiego na drogowej sieci oświe-
tleniowej. 

Podsumowanie
Oceniając działania wójtów w zakre-
sie oświetlenia przestrzeni publicznej, 
Najwyższa Izba kontroli wzięła pod uwagę 
czynniki obiektywne, które utrudniały im 
wywiązywanie się z ustawowego obowiąz-
ku, w tym uwarunkowania prawne i or-
ganizacyjne oraz ograniczenia finansowe. 

Gminy mają problemy z prawidło-
wym wykonywaniem zadań związanych 
z oświetleniem dróg publicznych innych 
niż drogi gminne, a wynikają one głównie 
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ze znacznego wzrostu potrzeb w związku 
z budową nowych odcinków oraz z nie-
jednoznaczności przepisów. W gminach, 
które odmówiły finansowania oświetle-
nia odcinków dróg krajowych, koszty te 
stanowiłyby ponad 60% ogółu wydatków 
ponoszonych w tym zakresie.

Podnoszonym przez wójtów problemem 
było niekonsultowanie z gminami przez 
głównego inwestora (GDDkia) rozmiesz-
czenia i warunków technicznych punktów 
świetlnych na drogach krajowych, jak rów-
nież brak uzgodnień od jakiego momen-
tu gminy mają przejąć obowiązek finan-
sowania oświetlenia tej kategorii drogi. 

GDDkia poinformowała, że 23 maja 
2011 r. przekazała swoim oddziałom 
wytyczne postępowania z infrastruktu-
rą oświetlenia drogowego zlokalizowa-
ną w pasach dróg krajowych (z wyłącze-
niem autostrad). Zgodnie z wytycznymi, 
przy drogach nowo budowanych, projek-
towanych lub planowanych do przebudo-
wy należy na bieżąco prowadzić z gminami 
rozmowy dotyczące planowania przyszłej  
lokalizacji latarń, rozwiązań technicznych 
oraz zasady przekazywania i eksploatacji 
sieci oświetleniowej. 

Uzgodnienia z gminami warunków bu-
dowy oświetlenia drogowego są dokony-
wane na etapie projektu budowlanego lub 
przed złożeniem wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. GDDkia podała również, że 
z wyprzedzeniem informuje gminy o obo-
wiązku finansowania oświetlenia dróg kra-
jowych, a uzgodnienia gmin w większo-
ści wypadków nie zawierają propozycji 
rozmieszczenia punktów świetlnych, a je-
żeli zawierają takie propozycje, to są one 
uwzględniane. 

Mając	na	uwadze	 rozbieżności	po-
między ustaleniami kontroli i  infor-
macją GDDkia, NIk uznała, że nie-
zbędne jest wprowadzenie obowiązku  
ustalania pomiędzy GDDkia a gmina-
mi warunków technicznych planowanego  
oświetlenia oraz warunków przejmowa-
nia przez gminy obowiązku utrzymania 
oświetlenia zlokalizowanego przy dro-
gach krajowych. Odmowa finansowania 
oświetlenia dróg krajowych – jak wyjaśnia-
li wójtowie kontrolowanych gmin – wy-
nikała również z tego, że drogi krajowe 
służą najczęściej tranzytowi, a nie spo-
łeczności lokalnej. Z informacji uzyska-
nych z GDDkia wynika, że drogi krajo-
we i ekspresowe (niepłatne), według stanu 
na 31 grudnia 2012 r., przebiegały przez 
1410 gmin (56,9% ogółu gmin).

kontrola wykazała, że GDDkia cedo-
wała na gminy obowiązek finansowania 
oświetlenia zainstalowanego przy niepłat-
nych drogach ekspresowych. W przypadku 
nieprzejęcia przez gminę tego obowiązku 
Dyrekcja kierowała powództwo do sądu 
o zapłatę za zużytą energię. Orzeczenia 
wydane w tym przedmiocie są niejednoli-
te – jedne uznają argumentację gmin, inne 
argumentację GDDkia. Wątpliwości in-
terpretacyjne oraz toczące się spory sądo-
we wskazują, że niezbędne jest precyzyjne  
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za finansowanie oświetlenia niepłatnych 
dróg ekspresowych. 

Przedsiębiorstwa energetyczne coraz 
częściej występują do gmin o zapłatę za 
korzystanie z ich urządzeń oświetlenio-
wych, na których zainstalowane są punkty 
świetlne należące do gminy. Odbywa się 
to w dwojaki sposób: albo wnoszą o zapła-
tę czynszu dzierżawnego za korzystanie 
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przez gminy z ich urządzeń, albo proponu-
ją świadczenie odpłatnych usług konser-
wacji punktów świetlnych. W odpowiedzi  
na propozycje przedsiębiorstw energe-
tycznych, dotyczące odpłatnego korzy-
stania z ich urządzeń oświetleniowych, 
wójt tylko jednej skontrolowanej gminy 
zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwa te 
bezumownie korzystają z nieruchomo-
ści gminnych, na których zlokalizowa-
ne są te urządzenia. Podniósł również, że 
przedsiębiorstwo energetyczne korzysta 
z majątku, który został mu nieodpłatnie 
przekazany przez gminę. Zdaniem NIk, 
w interesie gmin konieczne jest uregulo-
wanie korzystania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne z nieruchomości gminnych20. 

W trakcie kontroli ustalono, że przed-
siębiorstwa energetyczne są właścicielami 
znacznej części punktów świetlnych słu-
żących oświetleniu przestrzeni publicznej 
oraz tak zwanej sieci powiązanej, na której 
zamontowane są punkty świetlne należące 
do gmin. W takich przypadkach niektó-
re z przedsiębiorstw energetycznych nie 
wyrażały zgody na konserwację punktów 
świetlnych będących ich własnością przez 
usługodawcę wyłonionego przez gminę. 
W konsekwencji gminy udzielały zamó-
wienia przedsiębiorstwom energetycz-
nym w trybie z wolnej ręki na konserwa-
cję punktów świetlnych będących własno-
ścią tych przedsiębiorstw lub należących 
do gminy punktów świetlnych zamonto-
wanych na tak zwanej sieci powiązanej. 

Zdaniem NIk, brak swobody wyboru 
przez gminy podmiotu świadczącego usłu-
gi konserwacji utrudnia wójtom realizację 
zasady finansów publicznych stanowią-
cej, że wydatki powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowa-
niem zasad uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osią-
gnięciu założonych celów. Zatem samo-
rządy stawiane są w przymusowej sytu-
acji powierzania przedsiębiorstwom ener-
getycznym w trybie niekonkurencyjnym 
(z wolnej ręki) usług konserwacji urządzeń 
oświetlenia (zwłaszcza jeśli chodzi o staw-
kę za świadczone usługi).

Finansowanie oświetlenia oznacza po-
krycie kosztów zakupu energii elektrycznej 
pobranej przez punkty świetlne oraz kosz-
tów ich budowy i utrzymania. Nie zdefi-
niowano jednak pojęcia ‘punkt świetlny’ 
– czy jest to tylko źródło światła z kom-
pletną oprawą, czy też należy przez nie 
rozumieć wszystkie niezbędne urządze-
nia do oświetlenia przestrzeni publicznej? 
Brak legalnej definicji w praktyce budzi 
wiele wątpliwości, nie wiadomo bowiem, 
jakie koszty związane z oświetleniem po-
winna ponosić gmina.

stosownie do art. 10 ust. 5 udp, odci-
nek drogi zastąpiony nowo wybudowa-
nym odcinkiem z chwilą oddania go do 
użytku zostaje pozbawiony dotychcza-
sowej kategorii i zaliczony do kategorii 
dróg gminnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 

20 Wskazówki i zasady uregulowania kwestii korzystania przez przedsiębiorstwa energetyczne z nierucho-
mości gminnych zostały opisane w czasopiśmie „Wspólnota” nr 16 z 21.04.2012 r.: M. Michalska: Czym 
jest służebność przesyłu, s. 6-7; M. Michalska: Jak powstaje służebność przesyłu, s. 8-9; K. Przepieść: 
Zasiedzenie służebności, s. 10-11.
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udp, do dróg gminnych zalicza się drogi 
o znaczeniu lokalnym niezaliczone do  
innych kategorii, stanowiące uzupełnia-
jącą sieć dróg służących miejscowym po-
trzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrz-
nych. Zaliczenie do kategorii dróg gmin-
nych następuje przez uchwałę rady gminy, 
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 
powiatu. W trakcie kontroli ustalono, że 
w niektórych wypadkach rady gmin nie 
chciały podjąć uchwały w sprawie zali-
czenia do kategorii dróg gminnych odcin-
ków dróg zastąpionych nowo wybudowa-
nymi drogami. Najczęściej miało to miej-
sce w sytuacji, gdy „oddawany gminie” 
odcinek drogi został zniszczony w wy-
niku budowy nowej drogi i wymagał na-
prawy. Wskazywano również, że o zali-
czeniu do danej kategorii decydują para-
metry drogi określone w rozporządzeniu 
z 2 marca	1999 r.	Ministra	Transportu	
i Gospodarki	Morskiej	w sprawie	warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie21. Natomiast w sytuacji, o której 
mowa w art. 10 ust. 5 udp, niezależ-
nie od parametrów jakie droga posia-
da, zostaje ona automatycznie zaliczona  
do kategorii dróg gminnych. Z informa-
cji przekazanych przez GDDkia wy-
nika, że w latach 2004–2012, na pod-
stawie art. 10 ust. 5 udp, 716 km22 dróg 
zostało pozbawionych kategorii drogi 
krajowej i zaliczonych do kategorii dróg 

gminnych. „W około 60% przypadków 
wystąpiły problemy z formalnym prze-
jęciem przez gminy przedmiotowych  
odcinków dróg z powodu braku środków 
finansowych na ich utrzymanie, braków 
kadrowych i sprzętowych do utrzymania 
dróg oraz braku akceptacji dla rozwiąza-
nia ustawowego”23. 

W trakcie panelu ekspertów został 
przedstawiony problem braku zgody przed-
siębiorstwa energetycznego na zastosowa-
nie przez gminę trybu konkurencyjnego  
w celu zakupu energii elektrycznej służą-
cej oświetleniu przestrzeni publicznej24. 
Przedsiębiorstwo energetyczne argumen-
towało, że to ono jest właścicielem infra-
struktury oświetleniowej i z tego względu  
gmina nie kupuje energii elektrycznej, 
lecz usługę kompleksową – oświetlenie. 
Dlatego też, w jego ocenie, gmina nie ma 
statusu odbiorcy i nie może skorzystać 
z konkurencyjnego trybu zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia prze-
strzeni publicznej. 

W związku z ustaleniami kontroli, NIk 
wystąpiła	do	Rady	Ministrów	z wnio-
skiem o podjęcie inicjatywy ustawodaw-
czej w celu:
•	ustawowego	 zdefiniowania	pojęcia	

‘punkt świetlny’;
•	przypisania	finansowania	oświetlenia	

dróg publicznych zarządcy danej kate-
gorii drogi, w szczególności zarządcy dróg 
krajowych i ekspresowych niepłatnych, 

21 DzU nr 43, poz. 430 ze zm.
22 Drogi, które były w zarządzie GDDKiA (bez dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na 

prawach powiatu).
23 Wyjaśnienia GDDKiA, złożone w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
24 Problem zasygnalizowany przez dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w Gdańsku.



Nr 3/maj-czerwiec/2014 65 

Oświetlenie dróg publicznych w gminach   kontrola i audyt

oraz precyzyjnego określenia podmiotu 
odpowiedzialnego za finansowanie oświe-
tlenia niepłatnych dróg ekspresowych;

•	kwalifikowania	odcinków	dróg	zastąpio-
nych nowo wybudowanymi drogami zgod-
nie z ich parametrami technicznymi;

•	umożliwienia	gminom	wyboru	wyko-
nawców konserwacji oświetlenia ulicz-
nego w trybie przetargu nieograniczo-
nego w przypadku, gdy właścicielami 
punktów świetlnych są przedsiębior-
stwa energetyczne;

•	wskazania,	że	gmina	dokonująca	za-
kupu energii elektrycznej na potrze-
by oświetlenia przestrzeni publicznej 
ma status odbiorcy, gdyż od tego zale-
ży możliwość zakupu energii elektrycz-
nej w trybie konkurencyjnym;

•	wprowadzenia	obowiązku	ustalania	
warunków technicznych planowanego 
oświetlenia oraz warunków przejmowa-
nia przez gminy obowiązku utrzymania 
oświetlenia zlokalizowanego przy dro-
gach krajowych – pomiędzy Generalną 
Dyrekcją Dróg krajowych i autostrad 
(jako głównym inwestorem dróg kra-
jowych) a gminami (jako jednostkami 
zobowiązanymi do finansowania oświe-
tlenia dróg krajowych)25.

Bożena nowaszczuk,
Tadeusz wrona
Departament Administracji  
Publicznej NIK

25 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli – patrz przypis 5 na s. 54.


