
                                              

  

Uchwała  Nr XLVIII/457/2014 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 28 stycznia 2014 roku 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia         

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 i 8 ustawy     

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami), 

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

     Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 

2012 r., poz. 1059 ze zmianami) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;   

Stosownie do art. 19 ustawy Prawo energetyczne burmistrz opracowuje projekt założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza 

się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  

Projekt założeń powinien określać:   

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;   

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych;   

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,       

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;  

5) zakres współpracy z innymi gminami.   

Gmina Karczew nie ma uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i  paliwa gazowe, stąd potrzeba przystąpienia do ich opracowania.  

Przyjęcie założeń do planu powinno być poprzedzone fazą projektowania.  

Projekt założeń zgodnie z przepisami prawa energetycznego podlega opiniowaniu przez 

samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz               

w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Projekt taki wykłada się do 

publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo      

w danej miejscowości.   

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na obszarze gminy Karczew będą miały prawo składać wnioski, zastrzeżenia 

i uwagi do projektu założeń.   

Po sporządzeniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe oraz jego pozytywnym zaopiniowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, projekt założeń zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Karczewie celem podjęcia 

uchwały ws. jego przyjęcia.   

Przewidywany koszt opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe wynosi 20.000,00 zł.   

 

 

     Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 



 


