UCHWAŁA NR NR XV/84 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 października 2007 roku.
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię
elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Książ Wlkp.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) w związku z art. 18 ust.1 pkt 1
i art.19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625
z poz. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:
§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię
elektryczna i paliwa gazowe, zwanego dalej "projektem założeń".
§ 2. Projekt założeń obejmuje cały obszar gminy Książ Wlkp.
§ 3. Zakres projektu założeń określa art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/ 84 / 2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 roku
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr. 89 poz. 625
z póz. zm.) w art. 18 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 stanowi że:
1.Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe należy:
planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2.Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z polityką energetyczną państwa,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zgodnie zaś z artykułem 19 ust. 1 i 8 i art. 20 ust. 1w/w ustawy Burmistrz opracowuje
projekt założeń do planu zaopatrzenia w energie elektryczną i paliwo gazowe a Rada Gminy
uchwala następnie założenia do planu i sam plan.
Przygotowanie i zatwierdzenia "projektu założeń" w oparciu o art.19 w/w ustawy pozwoli zatem na
-precyzyjną ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w energię elektryczna i
paliwa gazowe;
-ustalenie możliwości racjonalizacji użytkowania w/w nośników:
-określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów w celu uzyskania odnawialnych źródeł
energii;
-ustalenie zakresu współpracy z innymi gminami.
W ramach przygotowania "projektu założeń" przedsiębiorstwa energetyczne w obrębie
gminy muszą udostępnić swoje plany rozwoju w zakresie zaspokajania zapotrzebowania obecnego i
przyszłego w paliwa gazowe i energię, oraz przedstawić propozycję niezbędne do opracowania w/w
dokumentów.
Umożliwi to dokonanie prawidłowej oceny, ewentualnej poprawy istniejących
warunków zaopatrzenia w energie elektryczna i paliwo gazowe w ciągu najbliższego okresu i w
dłuższym horyzoncie czasowym.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

