
Druk Nr 2022/XLIII/2/1 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia … czerwca 2022 r. 

 

w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2036”. 

 

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

(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 t.j. z późn. zm.1) i art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 t.j. z poźn. zm.2), Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

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

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2036; 

2. Aktualizacja projektu stanowi Załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 868, 1642, 1093, 1505, 1873, 2269, 2271, 

2376, 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 200, 202 i 631 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ……. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia …  czerwca 2022 r. 

 

Konieczność opracowania „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2036” 

wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 716 z poźn. zm.).  

 

„Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2036” jest dokumentem, który na 

poziomie strategicznym określa politykę energetyczną gminy. Przedstawia on charakterystykę 

analizowanego obszaru w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji 

odbiorczych wraz z bilansem zużycia paliw i energii. Innymi słowy jest to dokument 

określający, dla założonego okresu czasu, potrzeby energetyczne gminy oraz optymalny 

sposób ich pokrycia.  W związku z powyższym głównym celem niniejszego opracowania jest 

w szczególności: 

 

 ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy zarówno w zakresie stanu 

istniejącego, jak również perspektywy bilansowej, 

 ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych do strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

 zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego gminy z aktualną Polityką 

Energetyczną Polski, 

 określenie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych obszaru, 

 rozwój konkurencji na lokalnym rynku energii, 

 minimalizacja kosztów usług energetycznych, 

 zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności do usług energetycznych, 

 ocena potencjału lokalnych zasobów energii odnawialnej wraz ze wskazaniem 

możliwości jej wykorzystania, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 lepsze zdefiniowanie przedsiębiorstwom energetycznym kierunków rozwoju 

lokalnego rynku energii oraz uwiarygodnienie popytu na energię, a co za tym idzie 



również uniknięcie nietrafionych inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i 

dystrybucji energii. 

Gmina Białobrzegi realizuje i organizuje zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe zgodnie z założeniami „Polityki Energetycznej Polski do roku 2040”. 

Jednym z elementów realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie się władz 

regionalnych w realizację jej celów. Na chwilę obecną potrzeba planowania energetycznego 

jest jednym z działań priorytetowych, wynikających z faktu, że najbliższe lata stawiają przed 

polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania wymogom 

środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do roku 2040” najważniejszymi elementami 

polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu gminnym powinno być:  

 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa 

energetycznego, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko 

poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój i wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami polityka 

energetyczna gminy Białobrzegi będzie dążyła do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego 

kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

Efektywność energetyczna jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu 

użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych 

warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, 

urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. 



 

Na terenie gminy Białobrzegi przewiduje się realizację przedsięwzięć 

przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy 

efektywności energetycznej. Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji przez samorząd 

gminny. Trudno, bowiem jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do 

wykonania przez mieszkańców gminy, spodziewać się jednak należy, że podążając 

za przykładem władz samorządu terytorialnego, osoby zamieszkujące gminę przystąpią 

do wykonywania inwestycji mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na 

energię, a to wpłynie z kolei na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Burmistrz Miasta i Gminy 

Białobrzegi zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w procedurze opiniowania 

dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone na okres 21 dni w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy. 

 

Na podstawie art. 48 w związku z art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 3 października 

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

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1029) organy opiniujące uzgodniły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu:  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ-

III.410.14.2022.JD z dnia 31 maja 2022 r. 

 Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem 

nr ZS.7040.4.2022 KB z dnia 3 lutego 2022 r. 

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z poźn. zm.) projekt dokumentu poddano również opiniowaniu 

przez organ wykonawczy Województwa. Zarząd Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie pismem nr OTS-UO-438.1.2022.EP z dnia 26 stycznia 2022 r. zaopiniował 

pozytywnie projekt dokumentu. 

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


