
UCHWAŁA NR XLVII/370/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Kościerzynie, w tym opracowania dokumentacji techniczno- 
projektowo - środowiskowej w ramach konkursu dla Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013 

Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

§ 1. Przystępuje się do budowy farmy fotowoltaicznej w Kościerzynie, w tym do opracowania dokumentacji 
techniczno- projektowo - środowiskowej i konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych. 

§ 2. Planowany czas realizacji zadania przewidywany jest na lata 2013-2014. 

§ 3. Źródłem zabezpieczenia środków będą dochody własne Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Gmina Miejska Kościerzyna przyjmując uchwałą XXXIII/262/12 Rady Miasta z dnia 12 sierpnia 2012 r. Plan 
działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna (SEAP), oraz Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 (uchwała XLIV/356/13 Rady 
Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2013 r.) zobowiązała się do realizacji działań podnoszących efektywność 
energetyczną i zredukowania emisji CO2 na terenie miasta Kościerzyna o co najmniej 20% do roku 2020. Tym 
samym zachodzi konieczność podjęcia pilnych działań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów, poprzez 
opracowanie dokumentacji techniczno- projektowo - środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej 
w Kościerzynie. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i umożliwia przystąpienie przez Gminę Miejską 
Kościerzyna do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucję Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.4. 
Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. 
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