
DRUK NR 217  

projekt 

 

UCHWAŁA Nr … 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ……………... 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020” 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji zaktualizowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 

Konina na lata 2014 – 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchyla się w całości Uchwałę nr 299 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r.  

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 

2014 – 2020”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

Tadeusz Wojdyński 

 
 

 

Opiniował radca prawny 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia ……………….  2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020” 

 

 

 Uchwałą nr 191 z dnia 30 września 2015 r. Rada Miasta Konina przyjęła do realizacji 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020”. Uchwałą nr 299 z dnia 

30 marca 2016 r., następnie uchwałą nr 319 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr 392 z dnia 28 

września 2016 r. oraz uchwałą nr 49 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Konina, przyjęła do 

realizacji zaktualizowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-

2020”. 

Spółdzielnia mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie zamierza ubiegać się w Banku 

Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu 

efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej  

w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

– instrumenty finansowe. Spółdzielnia wnioskuje o zaktualizowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina poprzez wprowadzenie Projektu w ramach 

przewidzianego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Poddziałania 5.1 Termomodernizacja 

budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina zaktualizowano o zapisy 

poniższych zadań: 

Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków wielorodzinnych 

zlokalizowanych przy ul. Wieniawskiego w Koninie, będących w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „ZATORZE”. 

Lokalizacja projektu:  

 ul. Wieniawskiego 6, 62-510 Konin, 

 ul. Wieniawskiego 7, 62-510 Konin, 

 ul. Wieniawskiego 8, 62-510 Konin. 

Zakres prac: 

1. Modernizacja systemu grzewczego każdego budynku poprzez: 



1.1. Uzupełnienie izolacji na przewodach rozprowadzających w nieogrzewanych 

częściach piwnicy, 

1.2. Montaż nowych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. 

2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej każdego budynku poprzez: 

2.1. Uzupełnienie izolacji na przewodach rozprowadzających w nieogrzewanych 

częściach piwnicy, 

2.2. Ograniczenie czasu pracy cyrkulacji, 

2.3. Montaż powietrznej pompy ciepła, 

2.4. Montaż instalacji PV o mocy łącznej min.13,3 kW do produkcji energii elektrycznej 

pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną pomy ciepła (min. 

30% zapotrzebowania). 

Rezultaty projektu: 

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków o średnio 25,67%, 

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 3 szt., 

3. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 198 szt., 

4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 253 272,30 kWh/rok, 

5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 85,215 ton ekwiwalentu CO2/rok, 

6. Powierzchnia termomodernizacji. 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy Miasta Konina, mieszkańcy obiektów, w których prowadzone będą prace. 

Okres realizacji projektu: 2019-2020. 

Planowany koszt całkowity projektu: 1 260 000,00 zł brutto. 

Przyjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Konina pozwoli Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zatorze” na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację ww. zadań. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


