
 

U C H W A Ł A    Nr XV / 82 / 2012 

Rady  Gminy Polska Cerekiew   

z dnia 28 czerwca 2012r. 
 

 

w sprawie: uchwalenia „Projektu zało żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew ”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1, art. 19 

ust. 1 i ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 

r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala,  

co następuje: 
 

§ 1 

1. Uchwala się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew ’’. 

2. ,Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

 i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew’’ stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko 

 

 
 

 
 
                                                                          
 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, 

poz. 625 z późn. zm.) w myśl art.19 ust.1, nakłada na samorząd gminny obowiązek 

sporządzania projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe.  

Gmina Polska Cerekiew zgodnie z art.18 ust.1 ustawy Prawo energetyczne 

planuje i organizuje w ramach zadań własnych zaopatrzenie w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

Zawartość „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew’’ spełnia wymagania 

tematyczne ustawy Prawo Energetyczne określone w art. 19 ust. 3, jak również 

funkcje podstawy merytorycznej i formalnej dla dalszych etapów planowania. 

Zapisy ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Gminy Polska Cerekiew’’  są zgodne z polityką energetyczną 

województwa opolskiego a także z kierunkami rozwoju Gminy Polska Cerekiew 

.zawartymi m.in. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

 

 


