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Termin 
 

 
28 listopada– 31grudnia 2020 r. 
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Główni interesariusze planu oraz przedstawiciele firm 
energetycznych 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
 
 

 

Czemu służy plan? 

Toruń posiada uchwalony dokument założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
opracowany w 2010 roku i zaktualizowany w roku 2015. 
Obecnie opracowywany „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Toruń” ma na celu dostosowanie polityki 
energetycznej miasta do zmienionych warunków. Wiąże się 
także ze spełnieniem wymogów ustawowych wynikających z 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo 
energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.). 

Opracowanie uwzględnia zmiany, jakie zaszły od daty 
przygotowania jego poprzedniej wersji. Dotyczą one: 

• otoczenia prawnego (zmiany regulacji unijnych, 
krajowych jak i lokalnych), 

• uwarunkowań gospodarczych (takich jak np. zmiany w 
strukturze handlu, przemysłu, zatrudnieniu), 

• przemian kulturowych i demograficznych 
(wzrosty/spadki liczby mieszkańców, trendy 
migracyjne, sposób spędzania czasu, sposób 
wykorzystania energii), 

• zmian w technologiach (sposoby pozyskania energii, 
wzrost wydajności urządzeń, nowe rozwiązania 
energooszczędne itp.), 

• zmian związanych z klimatem, w tym działań 
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związanych z adaptacją do zmian klimatu, 
• zmian planistycznych (plany przedsiębiorstw 

energetycznych, nowe zapisy w dokumentach 
strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym jak i międzynarodowym) 

• oraz innych, nie dających się sklasyfikować w 
powyższych kategoriach. 

Dokument wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego 
Ładu – planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki 
Unii Europejskiej. Jego celem jest zmiana funkcjonowania 
całych społeczeństw i przekształcenie ich w sprawiedliwe, 
zasobooszczędne i jednocześnie emitujące zerowy poziom 
gazów cieplarnianych. Służy on również ochronie, zachowaniu 
i poprawie kapitału naturalnego Unii oraz ochronie zdrowia i 
dobrostanu jej obywateli. 

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zapoznania 
się z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia oraz 
wniesienia uwag do dokumentu. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące 
narzędzia komunikacyjne: 
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
ü informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 28 listopada 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
- 28 listopada – 31 grudnia 2021 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 8 grudnia – dyżur konsultacyjny online 
- 31 grudnia 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 

 

Koszty 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo 
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Przebieg konsultacji społecznych: 

Prace nad projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Torunia przebiegały dwuetapowo:  

1. Na etapie tworzenia opracowania projektu założeń, treści zawarte w dokumencie 
były uzgadniane z: 

• firmami energetycznymi działającymi na terenie miasta, 
• dużymi firmami o różnym zakresie działalności, mającymi swoją siedzibę na 

terenie Torunia, 
• spółkami miejskimi, 
• jednostkami medycznymi, 
• Polskimi Kolejami Państwowymi, 
• spółdzielniami mieszkaniowymi, 
• wójtami gmin ościennych. 

Ustalenia poczynione na tym etapie, zostały zawarte w projekcie założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia. 

2. Etap konsultacji przebiegał następująco: 

1) Informacje na temat konsultacji zostały umieszczone w serwisach internetowych 
Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl, www.konsultacje.torun.pl, przesłane 
toruńskim organizacjom pozarządowym, Radnym Rady Miasta Torunia oraz 
udostępnione w mediach lokalnych 

2) Na podstawie art. 19ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 
(tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta 
Torunia przystąpił do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia. 

Z treścią projektu założeń można było zapoznać się: 

• w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. 
Sikorskiego  8, w godzinach 9.00-17.00, 

• na stronie internetowej konsultacje.torun.pl, pod adresem: 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/konsultujemy-plan-zaopatrzenia-torunia-
w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe 
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Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można było wnosić w terminie 21 dni od daty podania 
niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 31.12.2020 r.: 

•w formie pisemnej na adres: 

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wały gen. Legionów 220, 87-100 Toruń listem 
elektronicznym na adres e-mail: wgk@um.torun.pl z dopiskiem "Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia". 

Mieszkańcy mogli także wziąć udział w dyżurze konsultacyjnym on-line 8  grudnia 2020 r., w 
godz. 10.00-18.00, a także przesłać  swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

Na tym etapie nie wniesiono dodatkowych uwag do dokumentu.
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne opracowania projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Torunia odbywały się w terminie28 
listopada – 31 grudnia 2020 r. 
Prace nad projektem założeń do planu przebiegały 
dwuetapowo – składały się z następujących etapów: 

1) etaptworzenia opracowania projektu założeń do planu 
– treści zawarte w dokumencie uzgadniano z głównymi 
interesariuszami oraz firmami z branży energetycznej. 

Ustalenia poczynione na tym etapie, zostały zawarte w 
projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Torunia. 

2) etap konsultacji społecznych 

Na tym etapie nie wniesiono dodatkowych uwag do 
dokumentu. 

 

 

Załączniki 
 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 28 listopada 2020 r.  

 

Cały tekst: 
Konsultujemy plan zaopatrzenia Torunia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
Czemu służy plan? 
 
Toruń posiada uchwalony dokument założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe opracowany w 2010 roku i zaktualizowany w roku 2015. Obecnie opracowywany 
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Toruń” ma na celu dostosowanie polityki energetycznej miasta do zmienionych warunków. Wiąże się 
także ze spełnieniem wymogów ustawowych wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997 
roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.). 
 
Opracowanie uwzględnia zmiany, jakie zaszły od daty przygotowania jego poprzedniej wersji. Dotyczą 
one: 
 
otoczenia prawnego (zmiany regulacji unijnych, krajowych jak i lokalnych), 
uwarunkowań gospodarczych (takich jak np. zmiany w strukturze handlu, przemysłu, zatrudnieniu), 
przemian kulturowych i demograficznych (wzrosty/spadki liczby mieszkańców, trendy migracyjne, 
sposób spędzania czasu, sposób wykorzystania energii), 
zmian w technologiach (sposoby pozyskania energii, wzrost wydajności urządzeń, nowe rozwiązania 
energooszczędne itp.), 
zmian związanych z klimatem, w tym działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, 
zmian planistycznych (plany przedsiębiorstw energetycznych, nowe zapisy w dokumentach 
strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym) 
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oraz innych, nie dających się sklasyfikować w powyższych kategoriach. 
Dokument wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania na rzecz 
zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Jego celem jest zmiana funkcjonowania całych 
społeczeństw i przekształcenie ich w sprawiedliwe, zasobooszczędne i jednocześnie emitujące zerowy 
poziom gazów cieplarnianych. Służy on również ochronie, zachowaniu i poprawie kapitału 
naturalnego Unii oraz ochronie zdrowia i dobrostanu jej obywateli. 
 
 
Co w ramach konsultacji? 
 
1) Zapoznaj się z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Torunia 
 
Do pobrania: 
 
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Torunia 
 
 
2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line 
 
Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym 
 
8 grudnia 2020 r., godz. 10.00-18.00 
 
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi: 
 
Zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl 
 
w zgłoszeniu należy podać: 
 
imię i nazwisko, 
adres e-mail, 
preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 18.00), 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia 2020 r., do godz. 15.00 
 
3) Napisz do nas: 
 
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. 
Na uwagi czekamy do 13 grudnia 2020 r. 
 
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 1grudnia 2020 r. 
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Informacja w BIP UMT,10 grudnia 2020 r. 

 

 

 



 
 

12 
 

Informacje stronie Toruń twoje-Miasto.pl, 28 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

 


