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Krapkowice, 02.03.2021 r. 

Sz. P. 

W odpowiedzi na złożoną petycję z dnia 22.02.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu) 

dotyczącą uzbrojenia terenu Osiedla Kwiatów w sieć wodociągowo-kanalizacyjną oraz budowę 

dróg dojazdowych informujemy,jak niżej: 

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne są już wybudowane w obrębie ulic Bzów, 

Storczyków, Liliowej oraz części ul. Oleandrów i Jaśminowej (w dz.63/91). Uzbrojenie 

pozostałej części Osiedla Kwiatów przewidziane jest w planie wieloletnim na lata 2021-2024. 

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie planów są dostępne na stronie BIP pod adresami: 

https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/64508/uchwala-nr-xxii-286-z-dn-

17122020.pdf - na lata 2018-2021 

https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/64509/uchwala-nr-xxii-287-z-dn-

17122020.pdf- na lata 2022-2024 

Obecnie przygotowywany jest także projekt budowlany w przedmiotowym zakresie, który 

będzie realizowany przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. po wykonaniu dokumentacji 

i uzyskaniu odpowiedniej zgody administracyjnej. 

Natomiast w zakresie wykonania nawierzchni dróg i chodników wraz z oświetleniem 

ulicznym i kanalizacją deszczową złożony został wniosek do Wojewody Opolskiego o 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania, obejmującego teren całego osiedla. 

Ponadto w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe na tzw. 

wkład własny, związany ze złożonym wnioskiem. 

Do chwili obecnej niestety nie uzyskaliśmy informacji o rozstrzygnięciach naboru wniosków. 

Od tego rozstrzygnięcia uzależniamy wykonanie zadania w całości lub etapami, w kolejnych 

latach w miarę możliwości budżetowych gminy. 

Otrzymują: 
I. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Justyna Niestrój, tel. 77 44 66 896, e-mail: in.ięstroj•i, krapkowice.pl 

Z poważaniem 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95146/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, it: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 
Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl 
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 


