
ZARZĄDZENIE NR B.0050.85.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej 

w Gminie Bieruń”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż 
ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” 
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.
§ 2.Celem konsultacji społecznych, o których mowa w § 1, jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Bieruń na 
temat projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach 
jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń”.
§ 3.Konsultacje przeprowadza się na terenie Gminy Bieruń i dotyczą one całego obszaru Gminy.
§ 4.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące na terytorium Gminy Bieruń, 
zainteresowane przedmiotem konsultacji.
§ 5.Osoba wyrażająca swoją opinię w ramach konsultacji społecznych winna ujawnić swoje imię i nazwisko.
§ 6.Określić termin:

1) rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 23.04.2018 r.

2) zakończenia konsultacji społecznych na dzień 07.05.2018 r.

§ 7.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania ankietowego, wzór ankiety stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. W celu wypełnienia ankiety należy ją pobrać z Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (Zakładka "Konsultacje społeczne"), 
wypełnić, a następnie złożyć osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii (ul. Rynek 14, 43-
150 Bieruń, parter) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@um.bierun.pl. 
§ 8.Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zawiera ankieta, która wraz z zawiadomieniem 
o konsultacjach społecznych zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, a także na stronie internetowej Gminy.

2) dodatkowych informacji będzie udzielało Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
(ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, II piętro, pokój nr 25) w dniach i godzinach urzędowania.

§ 9.Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, który podlega opublikowaniu 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 10.Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje 
mają charakter opiniodawczy.
§ 11.Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
§ 12.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.85.2018

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Ankieta

Urząd Miejski w Bieruniu

ul. Rynek 14

43-150 Bieruń

Gmina Bieruń planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności 
publicznej w Gminie Bieruń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - 
konkurs.

Zakres projektu obejmuje: montaż instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej 
(instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) 
w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy. Przez budynki stale zamieszkałe rozumie się 
budynki, które mają nadany numer porządkowy.

W projekcie przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych, których głównym przeznaczeniem będzie 
wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby mieszkańców. Przeciętnie w systemach 
fotowoltaicznych dobieranych na podstawie rocznego zużycia energii przyjmuje się wielkość instalacji 
w proporcji 1 kW mocy zainstalowanej dla 1000 kW zużywanej energii. Przy tak dobranych systemach 
możliwość zużycia wyprodukowanej przez panele energii elektrycznej dla bieżących potrzeb gospodarstwa 
domowego wynosi zazwyczaj 25-30%. Pomimo niewielkiej mocy zainstalowanych paneli, w okresach 
silniejszego nasłonecznienia będą występowały nadwyżki energii, dlatego istnieje możliwość oddawania 
wyprodukowanej, a niezużytej na bieżąco energii, do sieci (tj. bycie prosumentem) i uzyskania „opustów” 
w cenie energii, zgodnie z obowiązującymi prawami i obowiązkami prosumentów.

W ramach Projektu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy nominalnej: 2 kW, 3 kW, 
4 kW, 5 kW. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej 
wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała 120% całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej 
z sieci energetycznej przez użytkownika w półrocznym okresie rozliczeniowym. Ostatecznie o doborze 
odpowiedniej instalacji zadecyduje projektant.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy uważa Pan/Pani, że realizacja Projektu opisanego powyżej, zakładającego poprawę efektywności 
energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności 
publicznej w Gminie Bieruń, jest zasadna?

TAK NIE

Miejsce na ewentualne uwagi, wnioski, opinie:
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/Imię i nazwisko/

.......................................................

Bieruń, dnia ………………………………

Wypełnioną ankietę należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii ogólnej (parter) lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres: urząd@um.bierun.pl w terminie do 07.05.2018 r. Uwagi złożone lub 
przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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