
UCHWAŁA NR XXXIV/368/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez: SZULC-EFEKT sp. z o.o. z Warszawy w kwestii 
dotyczącej: "aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę 

Siewierz w 2022 roku była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej 
oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie współpracy z właścicielm instalcji 

gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2022 poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 ze zm.). 

Rada Miejska w Siewierzu, 
uchwala: 

§ 1. Uznać za bezzasadną petycję złożoną w dniu 4 maja 2022 roku przez: SZULC-EFEKT sp. z o.o. 
z Warszawy, której przedmiotem jest: "aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez Gminę Siewierz w 2022 roku była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu 
energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie współpracy 
z właścicielem instalcji gazowej właściwej miejscowo dla terenu gminy". 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera ocenę merytoryczną zajętego stanowiska. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu 

 
 

mgr Barbara Bochenek 
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Uzasadnienie 

W dniu 4 maja 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl, 
wpłynęła petycja złożona przez: SZULC-EFEKT sp. z o.o. z Warszawy, której przedmiotem jest: "aby jednym 
ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonych przez Gminę Siewierz w 2022 roku, była 
optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu 
faktycznego i długofalowe planowanie współpracy z właścicielm instalcji gazowej właściwej miejscowo dla 
terenu gminy".  Po dokonaniu analizy pod względem formalnym, stwierdzono, że petycja spełnia wymagania 
określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870 z późn. zm.).  

Rozpatrując petycję ustalono, iż Gmina Siewierz na bieżąco podejmuje działania mające na celu poprawę 
efektywności energetycznej, a tym samym optymalizację wydatków. 

W ostatnim okresie czasu podjęto następujące działania: 

1. W znacznym stopniu zastąpiono niskoefektywne energetyczne źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe 
na nowoczesne źródła ciepła, wykorzystujące między innymi energię odnawialną, w tym: instalację 
fotowoltaiczną, pompy ciepła itp. (dotyczy budynków użyteczności publicznej, a także budynków 
mieszkalnych). 

2. W dużym zakresie zastąpiono niskoemisyjne energetyczne sposoby przygotowania ciepłej wody 
użytkowej na instalacje solarne (dotyczy budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych). 

3. Uchwałą Nr XXIV/267/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwcz 2021 roku przyjęto "Projekt 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Siewierz". 
Przedmiotowe opracowanie określa aktualne potrzeby energetyczne i sposoby ich zaspakajania na terenie 
gminy Siewierz oraz określa przyszłe zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, jak 
również wskazuje źródła pokrycia tych paliw na kolejne 15 lat z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. 
Uchwała wraz z opracowaniem "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Siewierz" została umieszczona na stronie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz - BIP. 

4. Od 2015 roku Gmina Siewierz celem optymalizacji wydatków korzysta z grup zakupowych energii 
elektrycznej, tj.: 

a) w latach 2015 - 2017 uczestniczyła w grupie zakupowej energii elektrycznej organizowanej przez Miasto 
Lubin, 

b) w latach 2018 - 2022 uczestniczyła i nadal uczestniczy w grupie zakupowej energii elektrycznej 
organizowanej przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w Katowicach, 

c) od 2019 roku uczestniczy w grupie zakupowej gazu organizowanej przez Górnoślącko - Zagłębiowską 
Metropolię w Katowicach, 

Realizowane przez Gminę Siewierz inwestycje uwzględniają aspekty proekologiczne projektowanych 
obiektów. Wśród nich oprócz wspomnianych wyżej źródeł ciepła, instalacji fotowoltaicznych i solarnych 
wykonano termomodernizację prawie wszystkich obiektów gminnych. Ponadto, wszystkie inwestycje 
obejmujące budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siewierz realizowane są wg nowych 
proekologicznych technologii. Stosownie do powyższego Gmina Siewierz od wielu lat podejmuje działania 
mające na celu poprawę efektywności energetycznej na swoim terenie. Działania te w znacznej mierze 
wpływają na optymalizację wydatków w tym zakresie. Pokrywają się również z obowiązkami nałożonymi na 
gminę na mocy ustawy o efektywności energetycznej. 

Informacje o podejmowanych działaniach na bieżąco są publikowane na stronie urzędu, a także w lokalnej 
gazecie.  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

  

mgr Barbara Bochenek 
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