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  Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXIV/194/2005 

Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 r. 
 

Stanowisko Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie uwag i wniosków złoŜonych w czasie wyłoŜenia do publicznego wglądu 
„Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lędziny” 

 
 
Stanowisko odnosi się do wniosków i uwag do projektu załoŜeń złoŜonych przez osoby i jednostki w ramach wyłoŜenia ww. opracowania do publicznego 
wglądu zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne Art. 19 ust. 6 – 7 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami) 
  

Osoba/instytucja oraz treść wniosku lub uwagi Stanowisko Burmistrza 
I. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ziemowit” – znak 
pisma GSM/NZ/122/2005 

 

1. Spółdzielnia oczekuje podjęcia przez Gminę skutecznych dzia-
łań w celu niezwłocznego przejęcia sieci i urządzeń energetycz-
nych obejmujących grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą na osiedlu PKP w Lędzinach na rzecz Nadwiślańskiej 
Spółki Energetycznej z o.o. w Brzeszczach, która eksploatuje 
powyŜsze urządzenia i sieci energetyczne oraz jedynym konce-
sjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym na terenie Gminy 
Lędziny. 
 
 

Wniosek przyjęto.   
W rozdziale 2.4.4. niniejszego Projektu ZałoŜeń określono moŜliwo-
ści rozwiązania opisanego tam problemu. Decyzja gminy co do wy-
boru konkretnej opcji rozwiązania konfliktu będzie zaleŜeć od wy-
branej przez nią formy realizacji ustawowego obowiązku (Ustawa 
Prawo energetyczne) dotyczącego planowania i organizacji zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
Zagadnienie to szczegółowo będzie precyzować „Projekt planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Lędziny”. 

2. Za niecelowe naleŜy uznać zlecenie wykonania niezaleŜnej 
ekspertyzy dotyczącej budynków Spółdzielni na osiedlu PKP, za-
wierającej audyty energetyczne zapotrzebowania mocy wraz z 
analizą wyboru optymalnego nośnika ciepła dla budynków, celem 
określenia konieczności uzyskania przez Gminę koncesji na prze-
sył i dystrybucję ciepła. 
 
 

Wniosek przyjęto.   
Zagadnienie to szczegółowo będzie precyzować „Projekt planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Lędziny”. 
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3. Spółdzielnia popiera sprzedaŜ w trybie przetargu publicznego 
ograniczonego grupowego wymiennika ciepła wraz z jego infra-
strukturą. 
 

Wniosek przyjęto. 
Zagadnienie to szczegółowo będzie precyzować „Projekt planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Lędziny”. 

4. Spółdzielnia wniosła ponadto następującą uwagę formalną: 
„Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dniem 31.12.2003r. zo-
stał zlikwidowany, winien być zatem z tekstu załoŜeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gmi-
ny Lędziny usunięty”.  

Uwaga została przyjęta i poprawiona 

II. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pokoju 6a w Lędzinach  
1. Rozszerzenie treści rozdziału 2 o podrozdział 2.4.5 opisujący 
problemy z dostarczeniem i rozliczaniem kosztów związanych z 
c.o. i c.w.u. dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pokoju 6a w Lę-
dzinach. 

Wniosek przyjęto. 
Zagadnienie to szczegółowo będzie precyzować „Projekt planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Lędziny”. 

2. W załączniku 1 do „Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lędziny” w 
punkcie: bezpieczeństwo i powszechność zaopatrzenia – umie-
ścić informację o problemach z dostarczeniem i rozliczaniem 
kosztów związanych z c.o. i c.w.u. dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Pokoju 6a w Lędzinach.  

Wniosek przyjęto. 
Zagadnienie to szczegółowo będzie precyzować „Projekt planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
Lędziny”. 
 

 
 

Ponadto w „Projekcie załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lędziny” skorygowano błędy redakcyjne 
i literowe zauwaŜone podczas wyłoŜenia do publicznego wglądu.  
 
 

 


