
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.129.2020 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budynkach 
użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 z późn. zmianami) oraz uchwały 
nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 15 maja 2020 do 25 maja 2020 r. konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Wodzisław Śląski w zakresie projektu  
pn. „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”. Opis projektu 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2.  

Uwagi i opinie o projekcie, o którym mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3.  

1. Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie 
projektu w następujący sposób: 

a. w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Miasta przesłanego 
za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl  ;  

b. poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie w Urzędzie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail na 
adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl   

c. wypełnione formularze, a także opinie i propozycje należy złożyć do dnia 25.05.2020 r. w godzinach 
otwarcia Urzędu, decyduje data wpływu do Urzędu; 

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia w zakresie przeprowadzenia konsultacji powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii 
i Funduszy Zewnętrznych oraz Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Miejskich. 

§ 5.  

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. 

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Wodzisław Śląski i tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-I.0050.129.2020 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Opis projektu 
Konsultacje społeczne planowanego projektu 

dot. montażu instalacji OZE na budynkach UM, PP15, PP6, SP28, ZSP1 

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT planuje zrealizować projekt ” Montaż instalacji 
OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

Projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w następujących budynkach: 

ZSP 1 - 10,56 kWp 

SP28 - 28,16 kWp 

PP16 - 10,24 kWp 

PP15 - 10,24 kWp 

UM - 28,16 kWp 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez 
zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz obniżenie zapotrzebowania na energię 
w ww. budynkach.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR-I.0050.129.2020 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Formularz konsultacyjny 

konsultacji społecznych projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - 

RIT planuje zrealizować projekt pn. ” Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego”. 

uwagi do projektów można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem  
niniejszego formularza w terminie do 25 maja 2020 r. 

DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania 
 

Telefon/ e-mail 
Nazwa instytucji/organizacji/ adres siedziby 

 

 
 

UWAGI DO PROJEKTU 

Tytuł projektu Uwagi wraz z uzasadnieniem 

”Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego” 
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