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Od: Justyna Wierzbinska - Urzad Gminy Ornontowice
Do: a.motyl@fewe.pl
Temat: dot. opracowania aktualizacji zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe

na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny
Data: wtorek, 18 sierpnia 2020 14:43:00

Witam,

W nawiazaniu do e-maila z dnia 11.08.2020 r. informujemy, iz Gmina Ornontowice w
2018 r. aktualizowala projekt zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i
paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice na lata 2018-2033. 

Ponizej przekazujemy adres strony https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/022/001?
komunikat=19747506 pod która znajda Panstwo w/w dokument, a w nim wszystkie
potrzebne informacje.

-- 
Pozdrawiam
------------------- 
Justyna Wierzbinska 
Wydzial Rozwoju i Inwestycji 
Urzad Gminy Ornontowice 
tel. 32/3306224; fax. 32/3306214 
e-mail: justyna.wierzbinska@ornontowice.pl

Informuje Pania/Pana, ze Gmina Ornontowice jako Administrator Danych bedzie przetwarzala Panstwa dane
osobowe celem realizacji zadan publicznych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozna uzyskac pod
adresem poczty elektronicznej iod@ornontowice.pl lub poprzez zlozenie, w siedzibie Urzedu, pisemnego
wniosku do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ze szczególowa informacja mozna zapoznac sie na
stronie internetowej Urzedu http://www.bip.ornontowice.pl w zakladce RODO.
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Prezydent Miasta Rybnika 

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 

t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124 

rybnik@um.rybnik.pl 

ln.2600.12.2020 

Fundacja na rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii 

ul. Rymera 3/4 

40-048 Katowice 

2020-101933 11 1 11111111111111111111111111 li Ili 

Rybnik, dnia 13 sierpnia 2020 r. 

Dotyczy: aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" 
(współpraca między gminami). 

W nawiązaniu do emaila i pisma z dnia 11.08.2020 r. informuję, że: 

� istnieją powiązania sieciowe z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w obrębie 

systemów realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

� dane dotyczące powiązań sieciowych zostały ujęte 11„Założeniach do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika"; 

� Miasto Rybnik obecnie nie planuje, ale też nie wyklucza współpracy z Gminą 

i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie działań zmierzających do rozbudowy 

systemów energetycznych lub innych inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 

zup. PREZ�STA 
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Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii 

Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rvbnik.eu/rodo. 

Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rvbn ik .pl. 

ESOD: 2020-101933 
Przyg.: ln-1/305 1/1 
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A1. Wojska Polskiego ?5,44-240 Zory
tęl. 32 43 48 Z00, fax32 43 50 7B0

www.zory.pl e-mail:umzory@um.zory.pl

Żory,17,08,2020 r.

Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

Dotyczy: aktualżacji ,rZałożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

W odpow,iędzi na pismo z dnia 1 1.08.2020 r, w sprawie pozyskiwania przez Gminę

i Miasto Czerwionka informacji w zakresie współpracy z innymi gminami, niezbęclnych do

opraoowania aktualizacji założeń do planu zaopŃrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe) uprzejmie informuję, ze:

- Gmina Żoty ma powiązania w zakresie systemów energetycznych z Gminą

i Miastem Czerwionką-Leszczyny w zakresie systemów energetycznych. W zakresie systemu

gazowniczego gminy posiadają powtązania poplzęz sieć średniego ciśnienia (zasilanie

odbiorców na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny we wsi Szczejkowice z SRP Io

Kleszczów). W zakresie systemu elektroenergetycznego gminy posiadają powiązantapoplzez

linię napowietrzną 220kY relacji Kopanina - Liskovec oraz linię napowietrzne SN 20 kV
i nN. Gmina Żory nie posiada danych systemów energetycznych odnośnie zasilanta

poszczególnych obiektów na jej obszarze. Szczegołowych informacji w tym zakresie mogą

udzielić właścicięle sieci energ etycznych.
- Powryższe informacje zostały ujęte w ,,Aktualizacjt zńożeń do planu zaopattzenlaw

ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowę dla Miasta Żory", przyjętej Uchwałą Nr
141,1Xl19 Rady Miasta Żory z dnia 29.08,2019 r.

- Miasto Zory dopuszcza współpracę z Gmtną i Miastem Czerwionka-Leszczyny
w zakresie rozbudowy systemów energetycznych lub innych wspólnych inwestycji z zakręsu

ochrony środowiska.

Otrzymują:
1 x Adręsat: a.motyl@fewe.pl
lxaa

Wykonano w egz. po.jedynczym (e-mail i aa)
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