Rawa Mazowiecka, dn. 18.11.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

ZAPYTANIE

W nawiązaniu do dyskusji podczas Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej odbytej w dniu 5 listopada 2019 r. w przedmiocie
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na terenie Szpitala św. Ducha
w Rawie Mazowieckiej proszę o udzielenie następujących informacji:

1.
2.
3.
4.

Jaka jest moc zainstalowanych paneli?
Kiedy panele zostały przyłączone do sieci?
Czy panele wykorzystują 100% swojej mocy?
Jaki procent zapotrzebowania Szpitala w energię pokrywają?

Ponadto proszę o informację, czemu nie zostały wycięte drzewa,
które
zasłaniają
przestrzeń
instalacji?
Zgodnie
z
informacją
przedstawioną przez Dyrektor SP ZOZ Szpital św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej Małgorzatę Leszczyńską złożono stosowny wniosek o ich
wycięcie. Proszę o odpowiedź, kiedy został złożony przedmiotowy
wniosek czemu do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany?

Z poważaniem,
Gc^
Adrian Galach

Starosta Rawski

Pan
Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego
w/m
WI. III.7011.2.2019.MS

Rawa Mazowiecka, 2019.11.26

Odpowiadając na Pana zapytanie , przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu, Pani Marii Charążka w dniu 18.11.2019 r. w sprawie dyskusji podczas
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytej w dniu 5 listopada 2019r w przedmiocie
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej, uprzejmie informuję, że zainstalowana na terenie Szpitala Św. Ducha
zewnętrzna instalacja nie jest instalacją paneli fotowoltaicznych, tylko są to kolektory
słoneczne wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej . Dokumentacja techniczna
dot. termomodernizacji kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej do
wglądu w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ul.
Tomaszowska 8.
Natomiast, z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor SPZOZ Szpital Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej, w sprawie wycięcia drzew zasłaniających przestrzeń instalacji zostały
złożone przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej poniższe wnioski:
1. pismem nr AMGRM.IV.232/1/18 z dnia 21.08.2018 r. do Zarządu Powiatu
Rawskiego. Odpowiedź Zarządu Powiatu pismem nr SAB.II.613.23.2018.BK z dnia
14.09.2018 r., w którym wyrażono zgodę na usunięcie drzew wraz z informacją o
konieczności skierowania wniosków do Burmistrza Rawy Mazowieckiej oraz
Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Łodzi.
2. pismem nr SPZOZ.IV.29/l/2018 z dnia 25.10.2018 r. do Urzędu Miasta Wydziału
Ochrony Środowiska w Rawie Mazowieckiej o wycięcie drzewa (brzoza) na działce
307/11 w obrębie 4. Procedurę w tej sprawie Burmistrz Rawy Mazowieckiej
zakończył decyzją nr GK.6131.71.2018 z dnia 21.01.2019 r. z terminem usunięcia
drzewa do 31.12.2019 r. Drzewo zostało usunięte.
SPZOZ nie złożył natomiast wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi
na usunięcie drzewa na działce 307/10, tłumacząc się, że drzewo jest zdrowe i zgody na jego
usunięcie może konserwator zabytków nie wydać. Szpital od strony solarów podciął jedynie
gałęzie drzewa w ok. 10%.

Z poważaniem,

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-mail: starostwo@powiatrawski.pl

