UCHWAŁA NR XLVII/444/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568/, w związku z art. 19
ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1504, zm.: z 2003 r. Nr 203 poz. 1966/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zwane dalej Założeniami - stanowiące
załącznik do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do:
1. Uwzględniania w dokumentach planistycznych Gminy Miejskiej Kraków zapisów
zawartych w Założeniach.
2. Bieżącego
monitorowania
zgodności
planów
rozwoju
przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej,
elektrycznej i paliw gazowych z Założeniami, poprzez:
- okresową ocenę realizowanych inwestycji energetycznych pod kątem bieżącego
zaspokajania potrzeb odbiorców,
- okresową ocenę modernizacji istniejącej infrastruktury pod kątem poprawy
parametrów jakościowych,
- okresową ocenę realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym, zapewniających
bezpieczeństwo i rozwój systemu.
3. Przedkładania Radzie Miasta Krakowa sprawozdań z badania zgodności planów
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Założeniami w terminie do 30 kwietnia
każdego roku.
4. Aktualizacji i weryfikacji Założeń, nie rzadziej niż co 5 lat, w zakresie zgodności
z założeniami polityki energetycznej państwa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł PYTKO

