Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą
"LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"
Na podstawie art.7 ut.1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia modernizacji oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów,
w oparciu o nowoczesną technologię LED, przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „LED PACK
LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND”, pod warunkiem uzyskania
dofinansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) w ramach programu ELENA
Technical Assistance for Project Préparation.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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Uzasadnienie
W chwili obecnej miejsca publiczne (tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne) na terytorium Gminy
Namysłów oświetlane są, w większości, przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii (żarówki
wolframowe i rtęciowe). Brak nowoczesnych rozwiązań w niniejszym zakresie przedkłada się
bezpośrednio na wysokość zużycia energii elektrycznej, a tym samym na wysokość uiszczanych opłat na
rzecz dostawcy energii. Dodatkowo duże zużycie energii elektrycznej, wymaganej do oświetlenia miejsc
publicznych przenosi się na wysoką emisję CO2.
Gmina Namysłów dostrzegając powyższy, wspólny dla większości gmin i miast Polski problem,
zainicjowała realizację projektu pn. „LED PACK Lighting Modernisation Project in South Poland” (dalej
jako „Projekt Modernizacyjny”) - który wpisuje się w program „ELENA”, firmowany przez Europejski
Bank Inwestycyjny w Luksemburgu. Celem Projektu Modernizacyjnego jest przeprowadzenie, wspólnej
dla zainteresowanych gmin i miast modernizacji oświetlenia miejsc publicznych, w oparciu o nowoczesną
technologię LED. Projekt Modernizacyjny zakłada unowocześnienie całości dotychczasowej
infrastruktury oświetlenia miejsc publicznych, które doprowadzi do zwiększenia efektywności
energetycznej, a równocześnie zmniejszenia stałych kosztów dostawy energii elektrycznej.
Realizacja Projektu Modernizacyjnego ma charakter dwuetapowy.
W ramach etapu pierwszego - przygotowawczego, Gmina Namysłów, za pośrednictwem Spółki Led
Pack Modernisation Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, po zawarciu w imieniu wszystkich uczestników
Projektu Modernizacyjnego umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
przeprowadzi wszelkie czynności przygotowawcze dla realizacji Projektu Modernizacyjnego, w tym
wykona audyt istniejącego oświetlenia, przygotuje studium wykonalności Projektu Modernizacyjnego
wraz z niezbędną dokumentacją, przygotuje i przeprowadzi postępowanie o wybór Partnera Prywatnego
dla realizacji Etapu Drugiego Projektu Modernizacyjnego.
W ramach etapu drugiego - wykonawczego, nastąpi modernizacja oświetlenia na terytorium
uczestników Projektu Modernizacyjnego oraz jego późniejsza eksploatacja i konserwacja. Etap ten
zostanie przeprowadzony w oparciu o umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostaną zawarte
indywidualnie pomiędzy każdym z uczestników Projektu Modernizacyjnego oraz wybranym, wspólnym
Partnerem Prywatnym. Modernizacja zostanie wykonana w systemie contractingu, zgodnie z którym
wybrany wspólny Partner Prywatny, w ramach wykonania umowy o partnerstwo publiczno-prywatne
sfinansuje w całości koszty modernizacji oświetlenia, angażując w to różnicę kosztów energii uzyskaną
dzięki zmniejszeniu jej zużycia.
Realizacja Projektu nastąpi w oparciu o finansowanie własne oraz o finansowanie z EIB:
1) etap I (Audyt) zostanie sfinansowany w 10% przez Gminę Namysłów, a w pozostałym zakresie przez
EIB. Wkład własny Gminy Namysłów w sfinansowanie audytu nie będzie podlegał refundacji.
Szacunkowy wkład własny Gminy Namysłów celem sfinansowania audytu wyniesie 7.727 Euro,
2) etap II (Modernizacja) zostanie sfinansowany w 10% przez Gminę Namysłów, a w pozostałym
zakresie przez EIB. Wkład własny Gminy Namysłów w sfinansowanie Modernizacji będzie podlegał
refundacji i szacunkowo będzie wynosił 139.081 Euro.
Projektodawca: Burmistrz
WK

Id: 5C2F5D90-421A-41C3-9119-071F4D4D15B4. Projekt

Strona 2

