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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Szczecinek

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) oraz art. 39 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 2021 r. poz. 2373, z późn. 
zm.)

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. 
projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
miasta Szczecinek na lata 2022-2036. Z ww. projektem można zapoznać się w Urzędzie 
Miasta Szczecinek, PI. Wolności 13, w Wydziale Planowania Przestrzennego (pokój nr 209 
budynek A) oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Szczecinek pod adresem http://bip.szczecinek.pl/ (zakładka Miasto Szczecinek/Ochrona 
Środowiska/Ogłoszenia) i na stronie Urzędu Miasta Szczecinekwww.szczecinek.pl.
Pozostała dokumentacja sprawy, tj. stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne w terminie 
składania wniosków, zastrzeżeń i uwag, wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Miasta 
Szczecinek, PI. Wolności 13, w Wydziale Planowania Przestrzennego.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne 
zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
miasta Szczecinek mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. projektu założeń. 
Należy składać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 
Szczecinek lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta,

- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres urzad@um.szczecinek.pl lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Szczecinek na platformie 
ePUAP o adresie /UMSzczecinek/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, uwag i zastrzeżeń jest Burmistrz Miasta 
Szczecinek. Wnioski, uwagi lub zastrzeżenia złożone po upływie wyznaczonego terminu 
pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

zawiadamiam

Zup.BURMISTRZA MIASTA

Obwieszczenie zamieszczono: Dyrektor Wydziału Planowania P

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek,
- na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek
w dniu 07.04.2022 r.
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