
UCHWAŁA NR  XXXIX/226/18                         
                                                     RADY GMINY  KAMIENNIK 

                 z dnia 23 sierpnia 2018 roku 

                             

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności 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 r. poz. 1276) z Konstytucją RP 

 

 

 

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 15 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 

Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 

 

  

§ 1. Postanawia się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 17 pkt. 2 

ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 1276) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 167 Konstytucji RP w zakresie,                 

w jakim przewiduje wejście w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. art. 2 pkt.1 i 6 oraz art. 3                      

pkt. 1 tej ustawy, nadających nowe brzmienie art. 3 pkt. 3 i załącznikowi do ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 ze zm.). 

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kamiennik do udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia wniosku 

i reprezentowania Rady Gminy przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konstytucja”)                                        

z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast art. 188 pkt 1 i 2 Konstytucji stanowi, 

że Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych                                    

z Konstytucją (…).  

 Wątpliwości co do konstytucyjności zaskarżonego przepisu art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia                               

7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

powstały w związku z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego, 

wśród których wymienić należy zasady szczegółowe, w tym przede wszystkim zasadę lex retro non agit 

oraz zakaz zmiany prawa podatkowego w ciągu roku podatkowego, a także wyrażoną w art. 167 

Konstytucji RP zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten 

natomiast przewiduje wejście w życie zmian definicji budowli i definicji elektrowni wiatrowej mającej 

kluczowe znaczenie dla przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiącym dochód 

własny gminy z mocą wsteczną od 01.01.2018 r., tj. także w trakcie roku podatkowego. Dla Gminy 

Kamiennik oznacza to spadek dochodów oraz konieczność zwrotu już zapłaconego podatku.   

 Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


