
projekt Nr 3 

UCHWAŁA NR …………………… 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia………………………… 

 

 

w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego Otwock 

w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A. 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Rada Powiatu wspiera działania zmierzające do utworzenia rejonu 

energetycznego Otwock PGE Dystrybucja S.A. 

 

2. Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu do złożenia stosownego wniosku 

o utworzenie rejonu energetycznego Otwock do władz PGE Dystrybucja S.A. wraz z kopią 
przedmiotowej uchwały. 

 

 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 28 czerwca 2019 r. grupa Radnych Powiatu Otwockiego złożyła do Starosty 

Powiatu Otwockiego wniosek o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej popierającej 

utworzenie rejonu energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE.  

Utworzenie rejonu energetycznego Otwock będzie służyć: 
1) zwalczaniu zagrożeń energetycznych dla obszaru posterunku Otwock, 

2) zmniejszeniu liczby obsługiwanych obiektów linii energetycznych, 

3) doprowadzeniu do szybkiej obsługi klienta z obszaru powiatu otwockiego, 

4) modernizacji linii, stacji i sieci, 

5) skróceniu czasu realizacji przyłączeń do sieci, 

6) szybkiej likwidacji awarii, 

7) zwiększeniu wpływu na planowane zadania inwestycyjne na terenie powiatu 

otwockiego. 

 

W związku z powyższym przygotowano przedmiotową uchwałę intencyjną 
zobowiązującą Zarząd Powiatu do złożenia stosownego wniosku do władz PGE Dystrybucja 

S.A. o utworzenie rejonu energetycznego Otwock. 

Warto zauważyć, iż wcześniej istniał rejon energetyczny Otwock, a jego likwidacja 

spowodowała, że obecnie wszystkie decyzje zapadają w rejonie energetycznym Mińsk 

Mazowiecki – co wydłuża procedury, powoduje dodatkowe koszty związane z obiegiem 

dokumentacji oraz wydłuża czas obsługi interesanta. Podjęcie inicjatywy zmierzającej do 

utworzenia (przywrócenia) rejonu energetycznego Otwock jest zasadne, a mając na uwadze 

istnienie na terenie powiatu otwockiego obiektów strategicznych, np. reaktora jądrowego 

Maria w Otwocku-Świerku, jest także niezbędne dla bezpieczeństwa powiatu otwockiego. 

Stosownie do przepisu art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu może określać kierunki 

działania Zarządu Powiatu. 

 

 

 

Opracował: 

Sekretarz Powiatu  

Andrzej Solecki 


