
Załącznik 
do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych  

projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” 
z dnia 26 listopada 2018 r. 

 

 

Zestawienie uwag do projektu aktualizacji 

„Planu gospodarki niskoemsyjnej dla Gminy Nidzica” 

 

I. Uwagi i wnioski wniesione przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy: 

 

Lp. Część dokumentu do 
którego odnosi się uwaga, 
wniosek, opinia (rozdział, 

podrozdział, strona) 

Propozycja zmiany 
( konkretny sugerowany zapis) 

Uzasadnienie 
( uwagi , opinie ) 
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Tabela 26.  
Pozycja 12.  
 
 

-Zmiana przeznaczonej kwoty na 
realizację inwestycji na 
16 000 000,00 zł  
- Rozwiązania technologiczne z 
zastosowaniem oszczędności 
energii 
- Termin realizacji 2020 
 
 

-Rozstrzygnięcie przetargu na 
Rozbudowę i doposażenie budynku 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 
na potrzeby udzielania świadczeń 
zdrowotnych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych – utworzenie 
Oddziału Geriatrycznego oraz 
pracowni TK 
-Dostosowanie projektu rozbudowy 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 
do zmienionych wymagań 
energetycznych wraz z podniesieniem 
funkcjonalności technologicznych  
- Źródła finansowania: środki unijne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, dotacje 
powiatu, kredyt inwestycyjny   

 
 
2 

Tabela 26.  
Pozycja 13.  

Zrealizowano w 2015 roku  
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Tabela 26. 
Pozycja 14.  

-Remont budynku szpitala w tym 
instalacja wentylacji 
mechanicznej wraz z odzyskiem 
ciepła 
- Wartość inwestycji 
3 000 000,00 zł 
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu,  
-Termin realizacji 2020 

-Spadek zapotrzebowania na energię 
cieplną 
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Tabela 26.  
Pozycja 15.  
 

 Bez zmian  
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Wprowadzenie do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Nidzica  
 
 
 
 

-Wymiana wentylacji z 
odzyskiem ciepła w Budynku 
Przychodni Obwodowej w 
Nidzicy przy ulicy Traugutta 13 
- Wartość inwestycji 
1 000 000,00 zł  
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu, kredyt 
inwestycyjny   
-Termin realizacji 2022 

- Uzyskanie oszczędności w zużyciu 
energii cieplnej 
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Wprowadzenie do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Nidzica  
 
 
 
 
 

-Wymiana instalacji 
oświetleniowej na 
energooszczędną wraz z 
montażem fotowoltaiki w  
Budynku Przychodni 
Obwodowej w  Nidzicy przy ulicy 
Traugutta 13 
- Wartość inwestycji 500 000,00 
zł  
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu, kredyt 
inwestycyjny   
- Termin realizacji 2022 

- Uzyskanie oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej 
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Wprowadzenie do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Nidzica  
 
 
 
 
 

Wymiana instalacji 
oświetleniowej na 
energooszczędną wraz z 
montażem fotowoltaiki w  
Budynku Szpitala w Nidzicy przy 
ulicy  Mickiewicza 23 
- Wartość inwestycji 1 000 
000,00 zł  
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu, kredyt 
inwestycyjny   
- Termin realizacji 2022 

- Uzyskanie oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej 
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Wprowadzenie do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Nidzica  
 
 
 
 

- Wymiana źródeł ciepła na 
odnawialne źródła energii w  
Budynku Szpitala w Nidzicy przy 
ulicy   Mickiewicza 23 
-  Wartość inwestycji 2 000 
000,00 zł 
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu, kredyt 
inwestycyjny   
- Termin realizacji 2025 

- Ograniczenie emisji CO2 
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Wprowadzenie do Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Nidzica  
 
 
 
 
 

- Wymiana źródeł ciepła na 
odnawialne  źródła energii w  
Budynku Przychodni    
Obwodowej  w Nidzicy przy ulicy   
   Traugutta 13 
-  Wartość inwestycji 1 000 
000,00 zł 
- Źródła finansowania: środki 
unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
dotacje powiatu, kredyt 
inwestycyjny   
- Termin realizacji 2025 

- Ograniczenie emisji CO2 

 

II. Stanowisko organu sporządzającego dokument: 

Opiniuje się pozytywnie uwagi i wnioski przedłożone przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Powyższe 

uwagi i wnioski zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu aktualizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.  

 


