
UCHWAŁA NR ……………  

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
 z dnia ……………… 2011 roku  

 
w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026”.  
 
 
 
 
Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  
ze zm.2))  

uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjąć ZałoŜenia do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe na lata 2011-2026, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosku, zastrzeŜeń i uwag wnioskowanych do 
Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na lata 2011-2026 w czasie jego wyłoŜenia do publicznego wglądu stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 
104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 
343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, 
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789 i Nr 205, poz. 1208. 
  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. 



 
UZASADNIENIE  

 
 
do uchwały Nr ……………….. Rady Miejskiej Lipna z dnia ………….. 2011 roku w 
sprawie: uchwalenia „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026”. 
 

Zgodnie z art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) rada gminy uchwala załoŜenia do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeŜenia i 
uwagi zgłoszone w czasie wyłoŜenia projektu załoŜeń do publicznego wglądu.  

Posiadanie gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w Polsce jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z :  

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którą:  

- zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań własnych gminy,  
- wszelkie sprawy o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeŜone ustawami na rzecz 

innych podmiotów są zadaniami własnymi gminy,  
- do grup zadań własnych gminy naleŜą zadania związane z infrastrukturą techniczną 

(m.in. drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, zaopatrzenie w energię, komunikacja publiczna 
etc.),  

- gmina moŜe realizować zadania publiczne równieŜ w ramach współdziałania z 
innymi gminami.  

2) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zm.), która stwierdza m.in, Ŝe:  

- gminy są odpowiedzialne za sprawy lokalne, do których naleŜą planowanie i 
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,  

- gmina realizuje zadania zgodnie z załoŜeniami polityki energetycznej państwa oraz z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

3) Obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2025 r. (MP Nr 42, poz. 562), które stwierdza, Ŝe:  
            - gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie 
energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym 
wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z 
odpadów.  

 
Dokument pod nazwą „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026”, w oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy 
Prawo energetyczne uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu (pismo nr TD-III.7231.3.2011 z dnia 7 lipca 2011 r.) w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. 
PowyŜszy dokument, stosownie do art. 19 ust. 6 Ustawy prawo energetyczne, dnia 5 lutego 
2010 r., został wyłoŜony na okres 21 dni do publicznego wglądu, z informacją o moŜliwości 
składania w ww. terminie - wniosków, zastrzeŜeń i uwag, przez osoby i jednostki 
organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze miasta Lipna.  

O powyŜszym poinformowano poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w Urzędzie 
Miejskim w Lipnie. Informacja o opracowaniu „Projektu załoŜeń…” została zamieszczona 



równieŜ w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku (na stronach BIP Urzędu). 
Z projektem załoŜeń mieszkańcy mogli się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Lipnie. W ustawowym terminie 21 dni wpłynął jeden wniosek w 
powyŜszej sprawie, który został uwzględniony w projekcie załoŜeń.  

Plany zaopatrzenia w ciepło opracowuje się dwuetapowo. Etapem pierwszym jest 
opracowanie projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, a etapem drugim (opracowywanym fakultatywnie) – opracowanie projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne projekt planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru gminy lub jej części (drugi etap) opracowuje się tylko wówczas, gdy 
plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji załoŜeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt planu opracowywany jest wtedy na 
podstawie uchwalonych przez radę gminy załoŜeń i winien być  z nim zgodny.  

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w „Projekcie załoŜeń do planu zaopatrzenia 
miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026” - 
przedsiębiorstwa dostarczające wszystkie rozwaŜane czynniki energetyczne dla miasta Lipna, 
zapewniają dostawy tych mediów na poziomie zabezpieczającym potrzeby miasta i obecnie 
nie ma konieczności opracowania projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe.   

W związku z tym, Ŝe opracowany dokument pod nazwą „Projekt załoŜeń do planu 
zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026” 
spełnia kryteria obowiązujących przepisów prawa i uzyskał wszystkie wymagane opinie, a w 
czasie jego wyłoŜenia do publicznego wglądu wpłynął tylko jeden wniosek, który w projekcie 
uwzględniono - zgodnie z art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 
przedkłada się go Radzie Miejskiej Lipna, jako dokument, stanowiący podstawę do 
uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe na lata 2011-2026”. 

 
 
 

Opracował:  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
 


