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Prezydenta Miasta sosnoWca' 
*,, l,i6 ,ania ł2 u,talĄ tc]ro;,

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentów ,,Założenia
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną ipaliwa gazowe na obszarze miasta
Sosnowca" oraz ,,Gminny program niskoemisyjny dla gminy Sosnowiec.

Na podstawie art,5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U.

z 2020r., poz. 7t3l' oraz Uchwały Nr 72LlV /2079 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Zarządzam:

§1
cEt KoNsULTAol

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących
dokumentów: ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze miasta Sosnowca" oraz,,Gminny program niskoemisyjny dla gminy
Sosnowiec".

§2
PRZEDMloT KoNsULTAoI

Dokumenty ,,Zalożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze miasta Sosnowca" oraz,,Gminny program niskoemisyjny dla gminy Sosnowiec".

§3
czAs RozPoczĘclA lzAKoŃczENlA KoNsULTAol 

^Termin rozpoczęcia,. konsuhacii ustala ,ię * aziea 25 -Q.i-,.łP.k,,,
a zakończenia na dzień lk,}§-"łałP r.'

§4
zAslĘG TERYToRlALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§6
FORMA PRZEPROWADZANlA KONSU LTAOl

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1. Składania opinii i uwag za

www,konśu!iacie,sosnowiec.pI
2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty

konsu ltacie @ u m.sosnowiec. pI

3, Składania opinii i uwag w formie pisemnej do
Konsu ltacyjnych:

pomocą strony internetowej

elektronicznej na adres mailowy:

skrzynek usytuowanych w Pun ktach



Budynek Główny Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 - Biuro obsługi lnteresantów,
w godzinoch: poniedziałek 7:30-78:00, wtorek-czwartek 7:30 - 75:j0, piqtek 7:30 -

13:00.)

§7
SPOSÓB POlNFORMOWANlA MlESZKAŃCÓW

o PRZEPRoWADZENlU KoNsUtTAol
lnformację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta
Sosnowca, na stronie internetowej www. konsuitacie.sosnowiec. pl.

§8
sPosÓB PolNFoRMoWANlA o WYNlKACH KoNsULTAol

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Sosnowca
oraz na stronie internetowej www, konsu llacie.sosnowiec, pl

§9
OSOBA ODPOW|EDZ|ALNA ZA KONSUITAOE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Agnieszce Kowalskiej - Naczelnikowi
Wydziału Gospodarki Komunalne,j.

§10
zAączNlKl

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1.

2. Formularz opinii stanowi załącznik nr ż.
3. Dokument ,,Zalożenia do planu żaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe na obszarze miasta Sosnowca" stanowi załącznik nr 3.

4. Dokument,,Gminny program niskoemisyjny dla gminy Sosnowiec" stanowi załącznik
nr 4,

Zarządzen ie wchodzi w
KoŃcoWE


