
          

 

Uchwała Nr  14/III/2011 

Rady Gminy Iłów 

z dnia 09 lutego 2011 r. 

  
w sprawie: przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Iłów na lata 2010-2025 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 

późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

- Prawo energetyczne (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) Rada Gminy Iłów 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Iłów na lata 2010 - 2025, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       §4 

 

Traci moc Uchwała Nr 117/XXIII/2004 Rady Gminy w Iłowie z dnia 29.04.2004r. w 

sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Iłów w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe. 

 
UZASADNIENIE: 
Przepisy art. 18, 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ''Prawo energetyczne'' (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 

1504 z późn. zm.) oraz przepisami wynikającymi z reformy ustrojowej państwa wprowadzonymi ustawą z dnia 

24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w 

związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) Nałożony został na Gminę 

obowiązek sporządzenia ''Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' 

dla naszej Gminy. 

Opracowanie projektu na zlecenie Gminy Iłów wykonała firma Westmor Consulting z Włocławka. 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy ''Prawo energetyczne'', Gmina wystąpiła do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego o opinię w sprawie ''Projektu założeń''. Uzyskano pisemną pozytywną opinie Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. 

Zatwierdzenie ''Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'' wymaga 
podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy. 

 

 


