
Projekt

UCHWAŁA Nr....................
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie przyjęcia „ Założeń do Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową  dla Gminy 
Poczesna do 2032 r.”

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., 
poz. 446) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  2012 poz. 1059 z 
późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Przyjąć „Założenia  do Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy 
Poczesna do 2032 r.” w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Sposób rozpatrzenia wniosków, uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń  
do publicznego wglądu zawiera załącznik nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 2                           

do uchwały nr                      

Rady Gminy Poczesna                                    

z dnia                                    

 

 

Lp. Zapis w dokumencie, do 

którego zgłaszane są 

uwagi/wnioski (wraz z 

podaniem rozdziału i 

numeru strony) 

Treść uwagi Stanowisko 

1.   Założenia do planu 

zaopatrzenia w energię 

elektryczną cieplną i gazową 

powinny zgodnie z ustawą 

Prawo energetyczne 

obejmować okres  min. 15 lat 

Uwagę 

uwzględniono, 

wydłużono czas 

obowiązywania 

założeń do planu 

zaopatrzenia w 

energię elektryczną 

cieplną i gazową dla 

Gminy Poczesna do 

2032 roku 

2. 

 

 

8.1 

Sektor ciepłownictwa 

str. 55 

 

 

Zamiast zapisu „montaż 

dużych instalacji 

fotowoltaicznych na 

obiektach przedsiębiorstw 

Dodać zapis: 

W ramach działania 

planowany jest także montaż 

dużych instalacji 

fotowoltaicznych (do 20 

MW) na terenach, na których 

dopuszczona została 

możliwość lokalizowania 

urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych 

źródeł energii 

Uwagę 

uwzględniono, zapis 

zmieniono 

3.  8.1  

Sektor ciepłownictwa 

Str. 55 

Montaż małych instalacji 

fotowoltaicznych na 

przedsiębiorstwach – 30 

sztuk 

Uwagę 

uwzględniono , zapis 

zmieniono 
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