
                                                                                         

UCHWAŁA Nr  226/XLV/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 27 października 2016 roku

w  sprawie  przyjęcia  dokumentu  pod  nazwą  „Założenia  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina ”.

Na podstawie art. 19 ust.1, 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.
U.  z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się   „Założenia  do  planu  zaopatrzenia  Gminy  Miasta  Gostynina  w  ciepło,  energię
elektryczną i paliwa gazowe”  w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 32/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ,  energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Miasta Gostynina .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 

                                                                                     Andrzej Robacki



Uzasadnienie

                   Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” do
zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest
m.in.  planowanie  i  organizacja  zaopatrzenia  w ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa gazowe na
obszarze gminy. Art.19 w/w ustawy nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do
planu zaopatrzenia… oraz ich aktualizacji. Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacji wynika z
w/w ustawy i obejmuje: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło,
energię  elektryczną  i  paliw  gazowych,  możliwości  wykorzystania  istniejących  nadwyżek  i
lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej, zakres współpracy z innymi gminami.
Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z
późn. zm.) – art.19 ust.1 Burmistrz Miasta Gostynina zobligowany był do opracowania aktualizacji
„Założeń ..” przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 32/V/11 z 10 lutego 2011 r.

Na mocy Uchwały Nr 168/XXXIII/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.  Rady Miejskiej w Gostyninie
Gmina przystąpiła do aktualizacji w.w. „Założeń” .
 Projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla  Gminy  Miasta  Gostynina  ”  uzyskał  w  dniu  05.09.2016  r.  pozytywną  opinię  Zarządu
Województwa  Mazowieckiego  w  zakresie  koordynacji  współpracy   z  innymi  gminami  oraz
zgodności z polityką energetyczną państwa.
Projekt aktualizacji został wyłożony do publicznego wglądu w okresie 21 dni (od dnia 31 sierpnia
2016 r. do dnia 20 września 2016 r.),  zgodnie z art.  19 ust.  6 przywołanej ustawy. Do projektu
aktualizacji nie zgłoszono żadnych uwag.
                Aktualizacja założeń określa stan obecny oraz przewidywane zmiany zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Aktualizacja założeń zawiera wskazania przedsięwzięć
racjonalizujących  użytkowanie energii, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii .


