
DRUK NR 447 

projekt 

Uchwała Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 

2020-2035. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

        Przewodniczący 

                                                                                     Rady Miasta Konina 

                                                                               Tadeusz Wojdyński 

 

Opiniowała radca prawny  

Mirosława Adamiak - Lewandowska 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 

2020-2035. 

Uchwałą nr 544 z dnia 27 marca 2013 roku Rada Miasta Konina przyjęła Założenia do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 

2012-2030.  

 Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j .Dz. U. z 2020 r. 

poz. 833 ze zm.) Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  Projekt założeń był aktualizowany w 2017 roku Uchwałą 

nr 498 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji 

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

Miasta Konina na lata 2012-2030.  

 Bieżąca aktualizacja Projektu założeń na lata 2020-2035 została opracowana przez 

Instytut Karpacki i wyłożona do publicznego wglądu na okres 21 dni od 22.09.2020 r. do 

13.10.2020 r. 

 Do opracowanej przez Instytut Karpacki aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2020-

2035 zgłoszone zostały pisemne uwagi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 

Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, które to zostały uwzględnione w ostatecznej treści 

opracowania.  

 W związku z tym, że opracowana aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2020-2035 spełnia 

obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne przedkłada się go Radzie Miejskiej w Koninie, jako dokument, stanowiący 

podstawę do uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata  2020-2035. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

                        /-/ Piotr Adamów 


