
SPRAWOZDANIE 

Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej  

w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” 

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz 

podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach 

uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze 

oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym 

celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice. 

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 27grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. do godz. 

17:00. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń 

Urzędu. 

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość 

wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do 

projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za 

pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można 

było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęły dwa formularze, 

stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania: 

 Lp. 

Podmiot/osoba 

zgłaszający uwagę/ 

opinię 

Wskazany 

zapis w 

projekcie 

Treść uwagi/wniosku 

Informacja o 

ujęciu/odrzuceniu 

uwagi/wniosku 

1 

Krapkowickie 

Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o.   

Os. XXX-lecia 21 

47-303 Krapkowice 

Rozdział 9.3. 

Zadnia 

przewidziane 

do realizacji 

przez inne 

podmioty                  

w latach  

2016-2025 

Dopisanie nowego zadania 

inwestycyjnego  

Obiekt Szpitala KCZ Sp. z o.o. w 

Krapkowicach, ul. XXX-lecia 21 

 

Tytuł projektu : Termomodernizacja  

obiektu Szpitala KCZ Sp. z o.o. w 

Krapkowicach etap 2 

 

Wniosek został 

uwzględniony w 

całości.  

http://www.krapkowice.pl/
mailto:umig_srodowisko@krapkowice.pl


 

Zgłoszone wnioski skutkowały dokonaniem przeliczenia wskazanych w dokumencie celów 

redukcyjnych w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii. Również zmiany 

jakie nastąpiły od marca 2016 roku do chwili obecnej w odniesieniu do źródeł finansowania wymogły 

konieczność ich aktualizacji.   

Burmistrz Krapkowic 

    Andrzej Kasiura 

Opis: Modernizacja instalacji cwu, 

częściowa wymiana stolarki okiennej, 

montaż instalacji PV 

 

Sektor: Budynki użyteczności 

publicznej 

 

Zakres odpowiedzialności:  KCZ  Sp. 

z o.o. 

 

Harmonogram realizacji: lata 2017-

2020 

 

Koszty realizacji: 701 000 zł 

 

Potencjalne źródła finansowania:  
RPO WO 2014-2020 w ramach 

środków ZIT Aglomeracji Opolskiej, 

środki własne KCZ Sp. z o.o. 

Krapkowice 

 

Wskaźniki monitorowania: 
zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], 

oszczędność energii elektrycznej 

[MWh/rok], 

 

Szacowana redukcja CO2: Ok. 34% 

zmniejszenia emisji CO2 (nie mniej niż 

29,15 Mg CO2/rok) 

 

Sposób i forma raportowania: 

Monitorowanie zużycia energii 

elektrycznej w ramach raportu z 

podjętych działań ograniczających 

emisję CO2 

 

2 

Wydział Promocji                 

i Rozwoju 

Gospodarczego 

Urzędu Miasta                    

i Gminy w 

Krapkowicach 

ul. 3 Maja 17                 

47-303 Krapkowice 

Rozdział 9.1.2 

Działania 

inwestycyjne 

realizowane 

przez Gminę 

Krapkowice 

Uaktualnienie danych w oparciu o nowe 

audyty energetyczne opracowane dla: 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Krapkowicach, Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Kórnicy i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Żywocicach. 

Szczegółowy zakres zmian zawiera 

załącznik Nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

Wniosek został 

uwzględniony w 

całości. 


