
 

UCHWAŁA Nr XXXII / 216 / 2021 

Rady Miejskiej w Prabutach 

z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”. 

 

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

U. z 2020 r. Nr 713) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego projektu dokumentu w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 

i w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa, Rada Miejska w 

Prabutach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Prabutach 
 

Włodzimierz Wiśniewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXXII /216/ 2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24.02.2021 roku w 

sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”. 

 

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” do zadań własnych Gminy 

w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. 

planowanie i organizacja 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 co najmniej na okres 15 lat 

i jego aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. 

 

W dniu 16 grudnia 2020 (pismo nr ONS.9022.1.22.47.2020.LZ) Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w odpowiedzi na złożony w dniu 27 listopada 2020  

wniosek, na podstawie art. 48, w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pozytywnie zaopiniował 

dokument „Aktualizacja projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035” uzgodnił możliwość 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Prabuty na lata 2020-2035”. 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 listopada 2020r. „Aktualizacja projekt założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Prabuty 

na lata 2020-2035” uzyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku (pismo z dnia 21 grudnia 2020 nr RDOŚ-Gd-WOO.410.53.2020.JP.1) wraz z 

uzgodnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne dokument „Aktualizacja projektu 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 

Gminy Prabuty na lata 2020-2035” podlegał: 

1) Opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi 

gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (art. 19 ust 5 ustawy 

prawo energetyczne). 

„Aktualizacja projektu założeń …” uzyskał pozytywną opinię – Uchwała Nr 6/214/21 z 

Zarządu Województwa Pomorskiego Nr/6/214/21 z dnia 12 stycznia 2021r. 

2) Wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni (art. 19 ust. 6 ustawy prawo 

energetyczne). Dokument wyłożony był do publicznego wglądu na okres od: 

19.01.2021r. do dnia 08.02.2021r. 

 

W ramach wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu wnioski, zastrzeżenia i uwagi do 

projektu dokumentu zgłosiła 1 osoba. Rada Miejska w Prabutach w dniu 24.02.2021r. 

uchwalając założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

rozpatrzyła wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do 

publicznego wglądu - zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy prawo energetyczne. 


