
PROJEKT 

 

        UCHWAŁA NR…………………….. 

RADY MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

        z dnia ……………………………….. 

 

 
w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 
2015-2030” przyjętych uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 
Piotrków Trybunalski”  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). oraz w zawiązku z art. 19 ust. 1 i ust. 8 Ustawy z dn. 
10.04.1997r. „Prawo Energetyczne” (tekst jednolity Dz. U. z 2012.1059  
z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2013.984. Dz.U. 2013.1238. Dz.U z 2014.490. 
Dz.U.2014.457. Dz.U. 2014.900. Dz. U. 2014.942. Dz.U 2014.1101. Dz. U. 
2014.1662.Dz U. 2015.151. Dz. U. 2015.478. Dz.U. 2015.1618.Dz.U.2015.1893 ), 
Rada Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje 
 

§ 1 

Uchwala się: 

1. Aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na 
lata 2015-2030” przyjętych uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 r.  w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 
Piotrków Trybunalski”. 
2. Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na 
lata 2015-2030”, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” do zadań 

własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe należy między innymi: planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia 

miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Art. 19 ustawy nakłada 

na Gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. Zakres zarówno projektu 

jak i aktualizacji projektu do założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe wynika z w/w ustawy i obejmuje: ocenę stanu aktualnego  

i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 

paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

zakres współpracy z innymi gminami 

 W okresie od 15.09.2015 do 07.10.2015 „Aktualizacja projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Piotrków Trybunalski na lata 2015-2030” wyłożona była w siedzibie Urzędu Miasta  

w Piotrkowie Trybunalskim do publicznego wglądu, celem zapoznania się i złożenia 

ew. wniosków, zastrzeżeń i uwag. Do dnia 07.10.2015 roku nie wpłynęły żadne 

zapytania, uwagi i zastrzeżenia. 

 W myśl art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, 

Rada Miasta uchwala aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi 

zgłaszane w czasie wyłożenia aktualizacji założeń do publicznego wglądu. 


