
      Zarządzenie Nr 150/2020

        Prezydenta Miasta Kalisza 

    z dnia 13 marca 2020 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  aktualizacji  do  planu
zaopatrzenia  Miasta  Kalisza  w  ciepło  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  wraz  prognozą
oddziaływania na środowisko. 
  

Na podstawie  art.  39 ust.  1  ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)oraz §5 ust 3 i 4 uchwały Nr
XXV/331/2012  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  28  czerwca  2012r.  w  sprawie  zasad  i  trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza, zarządza co następuje: 

§1  
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące  opracowania aktualizacji do

planu  zaopatrzenia  Miasta  Kalisza  w  ciepło  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  wraz
Prognozą oddziaływania na środowisko o konsultacje społeczne ww. dokumentów.

2. Konsultacje  mają  charakter  ogólnomiejski.  W  konsultacjach  mogą  brać  udział  wszyscy
mieszkańcy Kalisza zainteresowani tematyką objętą przedmiotem konsultacji 

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 23 marca 2020r. do 13 kwietnia 2020r.
4. Przedmiotem konsultacji jest przeprowadzenie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej

dla Miasta Kalisza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

§2
Informacje o konsultacjach i poszczególnych formach o których mowa w §1 zostanie umieszczona 
na stronach internetowych www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl 

§3
1. Komórką  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Energetyk  Miejski  –

koordynator PGN w Naczelnikowi Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać: 

1) w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Urzędu Miasta Kalisza – ul. Główny
Rynek,  62-800  Kalisz,  z  dopiskiem:  „Energetyk  Miejski  –  koordynator  PGN  -  Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej”

2) w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres e-mail jjablonski@um.kalisz.pl 

http://www.kalisz.pl/
mailto:jjablonski@um.kalisz.pl
http://www.bip.kalisz.pl/


Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i  Ochrony
Środowiska  .  

§5
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


