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Pilne - działania PZD ws cen prądu dla działkowców i ROD



Pokaż obrazy W celu ochrony przed potencjalnym spamem zablokowano ładowanie obrazów zewnętrznych

 1 załącznik  Widok Pobierz

Zarząd ROD
 
Szanowni Państwo! 

  
29 września 2022r – dwa dni od złożenia projektu - Sejm uchwalił ustawę o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Regulacje ustawy - w zakresie, w jakim odnosiły
się do ROD, zawierały rozwiązania, które były niekorzystne dla większości działkowców.
Nie uwzględniały okoliczności, że w zdecydowanej większości ROD rozliczenia za
energię elektryczną dokonywane są w oparciu o tzw. podliczniki, a nie w relacjach
dostawca prądu - działkowiec. W konsekwencji pula 2000 kWh energii dostarczana w
„ochronnej” miałaby być dzielona pomiędzy wszystkich działkowców. 

 
Stąd też Krajowy Zarząd PZD opracował i przedłożył (30 września 2022r) propozycję
zmian do ustawy uchwalonej przez Sejm. W dniu wczorajszym (4.10.22) odbyło się I
czytanie ustawy w Senacie - na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i
Innowacyjności. Pomimo przekazania przez KZ PZD propozycji zmian wraz z
uzasadnieniem do wszystkich senatorów (drogą e-mail) oraz zaprezentowania stanowiska
przez przedstawiciela PZD podczas obrad, propozycje PZD nie zostały uwzględnione.
Negatywne stanowisko w sprawie zajęła również storna rządowa, reprezentowana przez
Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, wiceminister z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

 
Wypowiedzi przedstawiciela rządu podczas rozmów (poza posiedzeniem komisji), dają
podstawy by sądzić, że wiedza na temat skutków ustawy (w obecnym kształcie) dla
działkowców jest niedostateczna. Przykładowo wyrażono zdziwienie, że działkowiec z
reguły nie posiada indywidualnego przyłączenia do sieci, a co za tym idzie, nie może być
traktowany jako podmiot uprawniony do pakietu energii sprzedawanego za preferencyjną
cenę. Kwestia ta ma zaś kluczowe znaczenie dla zrozumienia sensu poprawek
zgłaszanych przez PZD
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