Projekt
Uchwała Nr XX/…../2017
Rady Gminy Osieczna
z dnia 01 lutego 2017 roku

w sprawie: uchwalenia dokumentu pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Osieczna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się dokument pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Osieczna” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/153/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia
do realizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Osieczna w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Przedłożony dokument spełnia, pod względem formalnym i merytorycznym, wymagania dotyczące zakresu
opracowania , jakie zostały określone w art. 19 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne z dnia10.4.1997 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) oraz został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 51/204/17
z dnia 10 stycznia 2017r. Zarządu Województwa Pomorskiego zgodnie z art.19 ust.5 w/w ustawy.
Ponadto przedstawione założenia dotyczące planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Osieczna są zgodne z założeniami i wymaganiami określonymi w następujących dokumentach:
1. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10
listopada 2009 roku.
2. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, przyjęta uchwałą nr 458/XXII/2012 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku.
3. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska, przyjęty uchwałą nr 931/274/13
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku.
4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 przyjęty uchwałą
318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.
5. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku
2020, przyjęty uchwałą nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2012 r.
6. Dyrektywa UE 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę
Rady 93/76/EWG.
7. Dyrektywa UE 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/we i 2006/32/WE.
8. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016, poz.831).
Przyjęte w ww. dokumencie założenia i proponowane rozwiązania techniczne, dotyczące kierunków rozwoju
gminy Osieczna w zakresie energetyki, pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego poprzez:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze gminy, w zakresie zapewnienia dostaw
energii elektrycznej, paliw gazowych i produkcji ciepła.
2. Wzrost efektywności energetycznej, tj.:
 Obniżenia całkowitego zapotrzebowania na energię końcową, ze względu na działania
termomodernizacyjne i proefektywnościowe w sektorze budownictwa, o 12 14%,
 Obniżenia udziału węgla w całkowitym zapotrzebowaniu na energię pierwotną z poziomu 3234% do poziomu 10 12%,
 Zwiększenie udziału paliw gazowych (LPG) w całkowitym zapotrzebowaniu na energię
pierwotną z poziomu 3,0 3,5%, do poziomu 3,6 4,0%,
 Zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym biomasy) w całkowitej
produkcji ciepła, z poziomu 55-60% do poziomu 75-80%.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy, min. Poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń w 2030 roku

