
Uchwała Nr XXI/164/2016 

Rady  Miejskiej  w Poniecu 

z dnia 20 grudnia 2016  r. 

 

  

  

w sprawie: przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Poniec 
                   
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 19 ust 8 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 

z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

  

  

§ 1. Przyjmuje się aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Poniec, w brzmieniu określonym w 

załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



uzasadnienie 

 

w sprawie: przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Poniec” 

 

 

W ustawie Prawo energetyczne stwierdza się, że do zadań własnych gminy, w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy, należy 

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Gmina Poniec posiada Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe przyjete Uchwałą XVIII/146/2008  Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 

2008 r. Obowiązek przyjęcia uchwały w niniejszej sprawie wynika z art. 19 ust. 8 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) W 

związku z powyższym w bieżącym roku zlecono wykonanie aktualizacji Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Poniec. Projekt 

zgodnie z wymogami ustawy w art. 19 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został 

przedłożony samorządowi województwa Wielkopolskiego do zaopiniowania w zakresie 

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

państwa., co nastąpiło w dniu 04.11.2016r. 

W okresie od dnia 07.10.2016r. do dnia 27.10.2016r. odbyło się wyłożenie projektu do 

publicznego wglądu. W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne 

wnioski, zastrzeżenia i uwagi.  

Przedłożony dokument został opracowany zgodnie z wymogami art. 19, Ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). 

Zapisy Aktualizacji projektu założeń… są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w: 

- Polityce energetycznej Polski do 2030 r., przyjętej uchwałą nr 157/2010 Rady Ministrów 

z dnia 29 września 2010 r., 

- Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów 

13 grudnia 2011 r., 

- Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjętym uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r., 

- Krajowym Planie Działań dotyczący efektywności energetycznej, przyjętym przez Radę 

Ministrów 20 października 2014 r., 

- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 

W projekcie przedstawiony został system zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe grup odbiorców w postaci gospodarstw domowych, podmiotów 

gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej. Zwrócono uwagę na możliwości gminy 

w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz propagowanie na terenie gminy 

rozwiązań zapewniających zwiększenie efektywności energetycznej. Projekt zawiera analizę 

zakresu i możliwości współpracy w przedmiocie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe z sąsiednimi gminami. Został uzgodniony i skoordynowany z gminami 

Rydzyna, Krzemieniewo, Gostyń, Krobia, Miejska Górka i Bojanowo. 

 Założenia nie są prawem miejscowym ale wymagają przyjęcia przez Radę Miejską w 

Poniecu w trybie uchwały. 

 

 


