
UCHWAŁA NR LIV/678/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie cen paliw gazowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Łasku apeluje do Parlamentarzystów o podjęcie wszelkich możliwych 
działań w celu ustanowienia niższych cen zakupu paliw gazowych wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań 
zajmowanych przez gospodarstwa domowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez jej przekazanie Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej                
oraz  Senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybranym w okręgach wyborczych właściwych            
dla Gminy Łask, powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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UZASADNIENIE 

  Rada Miejska w Łasku, wobec powszechnej fali niezadowolenia i rozgoryczenia wśród 
mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu naszej gminy, wywołanej znacznymi podwyżkami 
kosztów ogrzewania, postanowiła zwrócić się z apelem do Parlamentarzystów o podjęcie wszelkich 
możliwych działań celem ustanowienia niższych cen zakupu paliw gazowych wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań. 
 
 Na dzień dzisiejszy obciążenia gospodarstw domowych, zaopatrywanych w ciepło z kotłowni 
gazowych i gazowo węglowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku Sp. z o.o. wzrastają o kwoty 
pomiędzy 100 a 500 zł. W dalszej perspektywie nie można wykluczyć kolejnych podwyżek, związanych 
m.in. z końcem możliwości korzystania z rekompensaty do kosztu wytworzenia ciepła. Sytuacja ta budzi 
obawy o możliwość utrzymania swoich mieszkań w okresie grzewczym przez osoby samotne czy też 
starsze. 
 
 Powyższa sytuacja wynika m.in. z nieobjęcia przez ustawodawcę lokalnych przedsiębiorstw 
energetyki cieplnej, takich jak PEC Sp. z o.o. w Łasku, cenami regulowanymi gazu jak dla gospodarstw 
domowych, mimo iż przedsiębiorstwa te praktycznie całe ciepło przekazują  dla lokali mieszkalnych. 
Objęcie PEC Sp. z o.o. w Łasku ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych 
odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) 
umożliwiłoby uzyskanie ceny stałej gazu w wys. 200,17 zł./ MWH, co spowodowałoby obniżenie cen i 
stawek opłat w całym przedsiębiorstwie. 
 

Zwrócić należy ponadto uwagę, że pomimo starań Zarządu PEC Sp. z o.o. w Łasku polegających na 
renegocjacji warunków kontraktu na dostawę gazu przez PGNiG związanych ze spadkami cen gazu na 
wolnym rynku, spółka gazownicza nie zgadza się na obniżenie stawek, tłumacząc, że cena zawiera 
określoną wysokość marży zysku.  
 
 W tej sytuacji, kierując się przede wszystkim dobrem najbardziej wrażliwych ekonomicznie 
członków wspólnoty mieszkańców Gminy Łask, zasadnym jest zwrócenie się do Pań i Panów 
Parlamentarzystów z przedmiotowym apelem. 
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