
       PROJEKT NR 8 

Uchwała Nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe na lata 2017-2032 
 
 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez 
Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy 
Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032” w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa 
Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe na lata 2017-2032, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
  
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko. 
  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr ………………………………….. 

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia ………………………………… 

 
Przystąpienie do sporządzenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej 

Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032” ma na celu sprostanie 

wymogom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. 

zm.). Zgodnie z przedmiotową ustawą projekt założeń sporządza się na okres co najmniej 15 lat  

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  

W związku z tym, iż poprzedni projekt założeń został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/67/02 Rady 

Miejskiej w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2002 r. i nie był aktualizowany, przystąpiono do sporządzenia 

nowego dokumentu z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań w zakresie ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Gminy Miejskiej w Giżycku. 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na lata 2017-2032” uzyskał w dniu 15 listopada 2016 r. (Uchwała Nr 60/1015/16/V) 

pozytywną opinię Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 

Projekt założeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do 

publicznego wglądu w okresie 21 dni (od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r.), 

zgodnie z art. 19 ust. 6 przywołanej ustawy. Do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy 

Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032” nie zgłoszono 

żadnych uwag. 

Aktualizacja założeń określa stan obecny oraz przewidywane zmiany zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W świetle powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 

 


