
UCHWAŁA NR XXXII/251/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 22 lipca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Żarów na lata 2022-2036 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 
1378, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 716, 868 i poz. 1093.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla gminy Żarów na lata 2022-2036”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Żarów.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 
15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Gmina Żarów nie posiada obecnie powyższego dokumentu. 
Dokonujący się postęp technologiczny, obserwowany wzrost zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz 
paliwa gazowe, a także zmiany w zakresie podejścia do zagadnień energetycznych przemawiają jednak za 
koniecznością jego opracowania. Przygotowanie planu pozwoli Gminie skutecznie oddziaływać na zmniejszenie 
gospodarczych i społecznych kosztów usług energetycznych poprzez zapewnienie dostępności nośników energii, 
poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Dokument ten, wspólnie z przyjętym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów, stanowić będzie 
podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zamierzeń związanych ze stosowaniem rozwiązań 
energooszczędnych, ograniczenia niskiej emisji czy też odnawialnych źródeł energii, nie tylko przez Gminę, ale 
również przez osoby fizyczne. 

Mając na uwadze powyższe proponuje się podjęcie powyższej uchwały. 

Sporządziła: 

Agata Piotrowska 

Kierownik Referatu Rozwoju
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