
 

 

 

OBWIESZCZENIE  
z dnia 24 września 2019 r. 

Prezydenta Miasta Płocka 

 

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 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 (tj. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości 
informację o: 
 

Opracowaniu projektu aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe 
 

Projekt założeń stanowi kontynuację i aktualizację przyjętego Uchwałą Nr 190/X/2015 Rady 
Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 r. „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Potrzeba opracowania dokumentu wynika z 
ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019.755 ze zm.). W projekcie dokumentu zawarte 
zostały wymagane ww. ustawą elementy, w tym ocena stanu aktualnego i przewidywanych 
zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w mieście. 
Przedmiotowy dokument, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przekazuje 
do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez 
publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 
314 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu. 
 

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. 

dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu: 

a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu 
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki 

Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock; 
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do 

protokołu w pok. 314 
w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. 
 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na 

stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. 
 

 

z.up. Prezydenta Miasta Płocka 

Aneta Pomianowska – Molak 

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki 

Gospodarczej Miasta 


