
OKR.0050.23.2018 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 

 Wójta Gminy Wodynie 

 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie opracowania możliwości gazyfikacji 

miejscowości gminy Wodynie 

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/244/17 Rady Gminy Wodynie z 

dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 

11381) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Polecam przeprowadzić konsultacje społeczne w celu opracowania możliwości gazyfikacji 

miejscowości gminy Wodynie. 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie potrzeb i możliwości 

gazyfikacji miejscowości gminy Wodynie, których konsultacje dotyczą.  

2. Konsultacje prowadzane są w okresie 28 czerwca 2018 r. – 1 października 2018 r.  

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje wydzielony obszar gminy Wodynie,  

tj. miejscowości: Łomnica, Seroczyn, Wodynie. 

4. Konsultacje prowadzone są w następujących formach: 

1) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego, stanowiącego 

załącznik nr 1; 

2) spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych  

w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków do protokołu, którym 

przewodniczy Wójt Gminy Wodynie lub upoważniona przez niego osoba, 

3) składania opinii i uwag drogą elektroniczną. 

5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy 

Wodynie, Hubert Pasiak. 

 

§ 3. 

Mieszkańcy mogą składać swoje opinie, uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji w formie 

pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
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zastepca@wodynie.eu do dnia 1 października 2018 r., przy czym decyduje data wpływu. 

 

§ 4. 

Informacji w sprawie konsultacji udziela Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak  

(e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: (25) 631 26 58 w. 33). 

 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wodynie. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt 

 

/-/ Wojciech Klepacki 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 23/2018 

 Wójta Gminy Wodynie 

 z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

ANKIETA 

dotycząca możliwości gazyfikacji  miejscowości gminy Wodynie 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu 

poznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do celów 

związanych z ustaleniem potrzeb i możliwości gazyfikacji miejscowości: Łomnica, Seroczyn oraz Wodynie.  

Proszę o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Wodynie 

lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zastepca@wodynie.eu do dnia 1 października 2018 r. 

Z poważaniem, 

Wójt Gminy Wodynie  

/-/ Wojciech Klepacki 

 

 

Proszę o zakreślenie wybranej odpowiedzi lub uzupełnienie w wykropkowanych miejscach.  

 

1. Czy jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego?  

 

  TAK   NIE  

 

Jeśli TAK, to proszę odpowiedzieć na pozostałe pytania.  

 

2. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego: .....................  

 

3. Użytkownik gazu: 

 

A. Gospodarstwo domowe:  

1. Typ budynku:  

 jednorodzinny  

 wielorodzinny  

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:  

 przygotowanie posiłków  

 przygotowanie ciepłej wody użytkowej  

 ogrzewanie pomieszczeń 

 inne (jakie)? ..................................  
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powierzchnia ogrzewalna budynku .......................... [m2]  

3. Informacje dotyczące budynku (miejsce odbioru gazu):  

 istniejący (rok budowy) ..........................  

 planowany (rok ukończenia budowy) ..........................  

 w trakcie budowy (rok ukończenia budowy) ..........................  

4. Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:  

 węgiel (miał)  .......................... (tona/rok)  

 olej opałowy  .......................... (litr/rok)  

 energia elektryczna .......................... (kWh/rok)  

 gaz propan- butan .......................... (litr/rok)  

 inne (jakie)?  .......................... 

 

B. Handel, Usługi, Inne: 

1. Cel wykorzystania paliwa gazowego:  

 przygotowanie posiłków  

 przygotowanie ciepłej wody użytkowej  

 ogrzewanie pomieszczeń 

 technologia procesu produkcyjnego  

 inne (jakie)? ..........................  

powierzchnia ogrzewalna budynku  .......................... [m2]  

2. Moc zainstalowanych urządzeń:   .......................... [kW]  

3. Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:  

 węgiel (miał)  .......................... (tona/rok)  

 olej opałowy  .......................... (litr/rok)  

 energia elektryczna .......................... (kWh/rok)  

 gaz propan- butan .......................... (litr/rok)  

 inne (jakie)?  ..........................  

 

 

Dane osobowe:  

Adres/lokalizacja budynku-budowy (numer działki budowlanej): …………………………………… 

Telefon kontaktowy: …................................................................................................................................. 

 

 

Wójt 

 
/-/ Wojciech Klepacki 

 


