
Konsultacje społeczne w sprawie projektu pn. Poprawa efektywności 

energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny 
 

Urząd Miasta Lędziny stosownie do § 4 Załącznika do Uchwały nr LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z 

dnia 28.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rozpoczyna 

konsultacje w sprawie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych 

w Gminie Lędziny. 

Zakres projektu obejmuje demontaż nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk łącznie z 

wymianą źródła ciepła na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej - zakup i montaż kotła/pieca 

zasilanego gazem lub biomasą w postaci pelletu wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania 

instalacji grzewczej, elektrycznej do współpracy z nowym źródłem ciepła. 

Inwestycja przyczyni się do  zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów 

spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność Grantobiorcy. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców oraz dyskusja nad rozwiązaniami zmierzającymi do 

poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny. 

Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego będą 

prowadzone na terenie miasta Lędziny w terminie 06.08.2018 – 13.08.2018 r. w następujących 

formach: 

1. Opublikowanie ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej www.ledziny.pl oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej; 

2. Mieszkańcy mają możliwość wyrażania opinii poprzez składanie ich w formie pisemnej w 

sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny do dnia 13.08.2018 r., przy czym 

decyduje data wpływu do Urzędu. 

Omówienie wyników konsultacji z Burmistrzem Miasta ustala się na dzień 14.08.2018 r., a ich rezultaty 

zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia poprzez: 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, opublikowanie na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Lędziny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich propozycji dotyczących projektu pn. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny. 

Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, 

Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Lędziny), 

tel. 32 2166 511 w. 151. 

Data ogłoszenia konsultacji: 06.08.2018 r. 
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http://www.ledziny.pl/

