
UCHWAŁA NR LI/408/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie przystąpienia do budowy 2 kotłów węglowych o mocy <3MW w paliwie każdy,
w ramach modernizacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm), Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościerzyna pozytywnie opiniuje inwestycję pn. „Budowa dwóch kotłów 
węglowych o mocy <3MW w paliwie każdy”, jako działanie o kluczowym znaczeniu dla miasta Kościerzyna.

2. Gmina Miejska deklaruje wsparcie tej inwestycji poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na 
podwyższenie kapitału zakładowego w latach 2018 - 2019 aportem pieniężnym łącznie w wysokości 
1.999.800,00 zł., w tym: w roku 2018 - 1.000.200 zł. oraz w 2019 r. – 999.600 zł.

3. Inwestorem inwestycji będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o.
w Kościerzynie.

4. Realizacja zadania nastąpi etapami w latach 2018 - 2019.

§ 2. Zobowiązania finansowe wynikające z realizacji zadania określonego w § 1.2 będą pokryte 
z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Uzasadnienie

Modernizacja istniejącej kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 poprzez montaż 2 kotłów węglowych o mocy
<3MW w paliwie każdy, w miejsce zlikwidowanych kotłów WLM 2,5 – 2 – nr 1 i 2, należy do zadania
o kluczowym znaczeniu dla miasta Kościerzyny i która zapewni:

-bezpieczeństwo energetyczne (cieplne) dla zniwelowania występującego aktualnie braku mocy
w miejskim systemie ciepłowniczym, oraz

-dalszy rozwój infrastruktury ciepła systemowego umożliwiający przeprowadzenie kolejnych likwidacji
lokalnych węglowych źródeł niskiej emisji z jednoczesnym ich podłączeniem do ciepła systemowego.

Nakłady inwestycyjne całkowite kształtują się na poziomie ponad 5,421 mln zł. (bez podatku VAT).

Modernizacja ma być finansowo wsparta przez Gminę Miejską Kościerzyna, poprzez wniesienie aportu
finansowego w 2018 r. w wysokości 1.000.200 zł. w zamian za objęcie 1 667 nowoutworzonych udziałów
oraz w 2019 r. w wysokości 999.600 zł. w zamian za objecie 1 666 nowoutworzonych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Inwestor: MPI KOS-EKO wnioskować będzie o środki finansowe w formie pożyczki preferencyjnej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Finansowanie
modernizacji w takim podziale jest jedyną szansą na realizację tej strategicznej dla miasta inwestycji.
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