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URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
GMINA ZDZIESZOWICE - POWIAT KRAPKOWICKI - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Zdzieszowice, dnia 29.05.2014r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Pani Monika Wąsik-Kudla

OS.0006.04.2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz 1591 z późn. zmianami) 
przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w 
sprawie:

w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice"

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2012 roku, poz. 1059 z późn. zm.) rada gminy uchwala założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując 
jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu 
założeń do publicznego wglądu.

Posiadanie gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w Polsce jest obowiązkiem wynikającym w szczególności z: 1) ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) 
zgodnie z którą do zadań własnych gminy należą sprawy związane z 
zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, oraz 2) ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.) 
zgodnie z którą:

• gminy są odpowiedzialne za sprawy lokalne, do których należą planowanie 
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy,

• gmina realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej 
państwa oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Zdzieszowice w oparciu o art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowiska( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm..) uzyskała pozytywną opinię w sprawie 
odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko

Stosownie do brzmienia art. 19 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne ww. projekt uzyskał 
pozytywną opinię Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji współpracy 
z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Zgodnie zaś z treścią art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, projekt został wyłożony na 
okres 21 dni do publicznego wglądu, z informacją o możliwości składania w ww. terminie - 
wniosków, zastrzeżeń i uwag, przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane 
zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy 
Zdzieszowice.

O powyższym poinformowano poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w Urzędzie 
Miejskim w Zdzieszowicach. Informacja o opracowaniu została zamieszczona również w 
publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku (na stronach BIP Urzędu). W 
ustawowym terminie 21 dni (ani w terminie późniejszym) -  nie wpłynął żaden wniosek w 
powyższej sprawie, nie zanotowano również żadnych zastrzeżeń ani uwag do wyłożonego 
projektu założeń.

Przygotował:
Adrian Zimerman

W załączeniu:
1. Projekt uchwały w w/w sprawie.
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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Zdzieszowice"

RMKiA PRAWNY

Elżbieta Mwitow-Paktire

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz 594, 645, 1318, z 2014 r., poz 379) oraz art.19 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 1059 z 2013 r., poz 984, 1238 z 2014 r., 457, 490) Rada 
Miejska w Zdzieszowicach, po zaopiniowaniu przez Samorząd Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa uchwala co 
następuje:

§ 1. Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Zdzieszowice”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 08.06.2004 w sprawie 
uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię eletryczną i paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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