
Uchwała Nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 
z d n i a SA. > 

w sprawie: przekazania Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku środka trwałego - „Przebudowa 

infrastruktury energetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV w m. Koło”

Na podstawie art. 32. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022r„ poz. 1526), Zarząd Powiatu 
Kolskiego uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu przekazuje nieodpłatnie Przedsiębiorstwu Energetycznemu 
Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku środek trwały - 
„Przebudowa infrastruktury energetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV w m. Koło” o 
łącznej wartości 406 642,73 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia . .. .^0.4^/.. r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole realizował zadanie inwestycyjne pod 

nazwą „Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole”. W wyniku realizacji inwestycji 

doszło do kolizji z siecią energetyczną będącą własnością Przedsiębiorstwa 

Energetycznego Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. W 

związku z powyższym Inwestor na podstawie Umowy nr R/l8/068873 w 

sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną został zobligowany do 

przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie obejmującym usunięcie 

kolizji zagospodarowania rozbudowywanej ulicy Nagómej w Kole z istniejącą 

siecią elektroenergetyczną.

Urządzenia elektroenergetyczne, które zostały przebudowane w wyniku 

usunięcia kolizji, stanowiły fragment sieci energetycznej będącej własnością 

Przedsiębiorstwa energetycznego, a po ich przebudowie nowo wybudowane 

fragmenty sieci z chwilą włączenia pod napięcie stają się własnością 

Przedsiębiorstwa energetycznego. W związku z powyższym poniesione nakłady 

inwestycyjne związane z przebudową istniejącej sieci energetycznej należy 

przekazać dokumentem PT Przedsiębiorstwu energetycznemu, zgodnie z § 3, 

ust. 5 w/w Umowy w oparciu o Zestawienie wartości robót budowlanych branży 

energetycznej dla zadania „Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole” oraz Protokołu 

odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 28-06-2022 r. Stąd należało uchwalić 
jak wyżej.

STARCIA

RobelrKri


