Or.0003.2.2019

Kolno, dn. 1l stycznia 2019 r.

Pan

Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno

W odpowiedzi na interpelacjg
uprzejmie wyjaSniam:
Pytanie nr

wI

zloilone na sesji Rady Miasta w dniu 28.12.2018 r.

I

Czy moZliwe iest otrzymanie przez miasto Kolno wsparcia/inansowego dla w/w inwestycji, jeieli
tak to w jakiej wysokoici ; proszg o informacjg czy w tej sprawie Miasto wystgpowalo
do wlaiciwych instytucji , jeieli tak to w jakiej wysokoici; proszg o informacjg czy w tej sprawie
Miasto wystgpowalo do wlaiciwych instytucji , jeheli tak to proszg o upublicznienie

korespondencji,

Odpowiedi:
Na pozyskanie Srodk6w unijnych z RPO na rozbudowg i modernizacjg miejskich sieci cieplnych
Miasto Kolno nie kwalifikuje sig migdzy innymi ze wzglgdu,2e nie posiada powyzej 50% energii
2r6dla ciepla (cieplownia miejska) pozyskiwanej z OZE. Z POIiS-u nie spelnimy warunk6w
tj. nie przel<raczamy ponad normatywnych poziom6w stgzenia PM10, nie uzyskamy wymaganej
redukcji emisji pyl6w. Udzialprzylqczanej mocy cieplnej u istniej4cych odbiorc6w (zastgpowanie
istniej4cych lokalnych ir6del ciepla lub modernizacja i przebudowa sieci cieplowniczych) musi
wynosi6 powyzej 50% calkowitej planowanej mocy przylqczeniowej odbiorc6w w ramach
projektu. Nie uzyskamy wymaganej minimalnej ilo6ci punkt6w przy ocenie projektu.

t

W Kolnie potrzebna jest modemizacjacieplowni miejskiej, mozliwe s4 nastgpuj4ce warianty:

l.
2.
3.
4.

Wymiana jednego pieca o mocy 5MW na biomasg (zrgbki drewniane) z kogeneracjq
lub bez - to juz odnawialne 2r6dlo ciepla - budowa koszty wlasne + dotacje
Modemizacj a calej cieplowni z przejSciem ta gaz - budowa koszty wlasne
Inwestor zewngtrzny - na paliwo odnawialne lub gaz
Rozwi4zania mieszane

Planowane jest przedstawienie informacji

z gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kolno na jednej
z sesji rady miasta Kolno w 2019 roku na kt6rej zostan4 szczegllowo om6wione problemy i
kierunki rozwoju.

Pvtanie nr 2

Cry z planowanej nowo budowanej linii gazowniczej przebiegajqcej przez tereny Powiatu
Kolneriskiego w okolicy trasy Stawiski Grabowo - mo2liwe jest wybudowanie odnogi do Kolna co wskazywaloby na kierunki modernizacji cieplowni, proszg r6wnie2 o informacjg czy Miasto

zgldszalo taki temat w PGN\G
PGNiG.

jeili

tak to proszg o upublicznienie wystqpienia

i

odpowiedzi

Odpowiedi:

Rozmowy z Polsk4 Sp6lk4 Gazownictwa prowadzone s4 od 2016 roku. W dniu 20.09.2016
w Warszawie zostal podpisany list intencyjny pomigdzy Miastem Kolno a Sp6lk4 okreslaj4cy
zakresy dzialafi stron. Miasto zorganizowalo spotkanie informacyjne zpotencjalnymi odbiorcami
gazu, wyslane zostaly ankiety, sporz4dzony zostalbilans potrzeb gazunawartoS6 ok.
3 600 t/rok.
JeZeli zostanie wybudowany odcinek sieci gazowej przebiegaj4cy przez powiat kolne6ski
to wedlug informacji udzielanych na spotkaniach przez sp6lkg, mozliwe bgdzie podl4czenie
miasta Kolno. Ostatecznie zdecyduje rachunek ekonomiczny, jestesmy malym odbiorc4 gazu.
Takie inwestycje maj4 dlugi okres przygotowawczy, polityka gospodarcza kraju .r.rrg6lni,
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej ma charakter dynamiczny. BEdE informowal radnych
o sprawach zwi4zany ch z gazy fikacj4 ob szaru po I ski p 6lno cno -wscho dni ej .

Korespondencja
Gospodarczego.

w sprawie znajduje sig do wgl4du w

TJrzgdzie Miasta

BI.'
lnz.

Do wiadomo(ci:
Przewodniczqcy Rady Miasta Kolno

w Wydziale Rozwoju

