
UCHWAŁA NR XVIII/123/16  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 10.03.2016 roku  

  

  

w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok  na lata 2015-2030”  

  

  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 19 ust. 1, 2 i 8 , ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., 

Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2012, poz.1059 z póź.zm),  Rada Gminy  Santok uchwala  co 

następuje:  

  

 § 1. Uchwala się  „ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Santok na lata 2015-2030” , stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.   

  

  

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

  

  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Santok.  

  

  

 

 

 

  

              Przewodniczący Rady Gminy Santok  

    

                 Damian Kochmański 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

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, ,planowanie oświetlania miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Art. 19 

w/w ustawy nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. Zakres projektu założeń wynika  z 

w/w ustawy i obejmuje : 

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i 

paliwa gazowe; 

-przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

-możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliwa i energii, 

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania 

ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

-zakres współpracy z innymi gminami. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy 

Santok na lata 2015-2030, uzyskał pozytywną opinii Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie 

koordynacji współpracy innymi gminami oraz w zakresie  zgodności z polityką energetyczną państwa 

Postanowienia numer DG.I.7231.4.6.2015 , Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2016 

roku. Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., „Prawo Energetyczne”, Projekt 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Santok na 

lata 2015-2030 , był zamieszczony na stronie internetowej Gminy Santok w okresie od 19 stycznia 

2016 roku do 9 lutego 2016 roku , wyłożony był także w siedzibie Urzędu Gminy Santok , celem 

zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag. Do dnia 9 lutego 2016 roku, nie 

wpłynęły żadne zapytania , uwagi i zastrzeżenia.   


