
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY KROCZYCE 

z dnia 01.10.2019 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Aktualizacja założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kroczyce" 

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz.. 755,t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 

publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z „Aktualizacją założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kroczyce" w terminie 

od 1 do 22 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, przy ul. Batalionów 

Chłopskich 29, w pokoju nr 16  II piętro w godzinach pracy Urzędu.  

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na obszarze gminy Kroczyce mają prawo składać w terminie 21 dni od dnia 

ukazania się obwieszczenia, tj. do dnia 22 października 2019 r. wnioski, zastrzeżenia i uwagi 

do wyłożonego dokumentu w wybranej formie:  

1) w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 

42-425 Kroczyce,  

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w temacie: „Konsultacje społeczne - 

Projekt założeń" na adres: mnowak@kroczyce.pl  

3) osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Batalionów Chłopskich 29,  

w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16 II piętro, tel. (34) 315 21 50 do 5 wew. 46 

Wniosek powinien zostać na formularzu dostępnym na stronie internetowej 

www.kroczyce.bip.jur.pl (załącznik do ogłoszenia) oraz w siedzibie Urzędu Gminy,             

ul. Batalionów Chłopskich 29, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16 II piętro. Uwagi                

i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do 

rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy.  

Z projektem Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Kroczyce można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16 II piętro. Projekt dostępny jest 

również na stronie internetowej: www.kroczyce.bip.jur.pl  

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 

Kroczyce. 

Wójt Gminy  
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