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Radny Miasta Gdyni
Pan Pawel Stolarczyk

Odpowiadajqc na Pahskq Interpelacjg z dnia 0'1.10. br. przedstawiam odpowiedzi na zadane w niej pytania:

1.

Do dnia 29.05.2018r. teren nale2al do dewelopera tj, ISN Sp, z o,o, w Sopocie. W dniu 29,05,2018r,

teren zostal nabyly pzez sp6lkg celowq MP Inwestycje

3w

Warszawie nalezqcE

do

BGK

Nieruchomo6ci S,A, Z pzeprowadzonej analizy wynika, Ze zawsze byly to grunty bgd4ce wlasno6ciq

prywatnq- 0sob prywatnych bqd2 fizycznych,

2,

Inwestycja jest realizowana pzez sp6lkq IVP Inwestycje 3 w Warszawie, w oparciu o finansowanie z
funduszu zazqdzanego pzez BGK Nieruchomo6ci,

3

DostawcE ciepla na potzeby c,o. i cieplej wody uzytkowej bgdzie OPEC w Gdyni, W okresie od odbioru
budynkow tj, od stycznia 2019r. do 2021r, cieplo bqdzie wytwazane w centralnej kotlowni kontenerowej

zlokalizowanej na terenie powstajqcego osiedla, Po 2021r, oPEC deklaruje podlqczenie osiedla do
miejskiej sieci cieplowniczej iod tego momentu bgdzie dostarczane cieplo systemowe z sieci.
4.

Podgaanie wody bqdzie realizowane pzez OPEC, poczqtkowo

ze

2rocJla,

jakim jest koflownia

k0ntener6w, a nastepnie za po6rednictwem ciepla systemowego z sieci miejskiej,
5,

Kotly posiadajq palniki dwufunkcyjne dostosowane do ogrzewania za posrednictwem oleju opalowego

i

gazu. Takie rozwiqzanie zostalo pzyjgte ze wzglqdu na powstate op62nienia realizacyjne polskiej sp6lki

Gazownictwa

w

Gdalrsku

w

zakresie budowy gazociqgu

w ul, Starochwaszczyirskiej.

pzyczynq

op62nieh byty sprawy formalno-prawne zwiqzane z uzyskaniem prawa dysponowania terenem na trasie
projektowanego gazociqgu w ul. Starochwaszczyriskiej i uzyskaniem pozwolenia na budowg. Na chwilg

obecnq problemy prawne zostaly rozwtqzane

i

PSG oczekuje na wydanie

pozwolenia na budowg. Planowany termin wykonania gazociqgu

pzez uprawniony

organ

to 15.12.2018r. Do chwili kiedy

PSG

nie zrealizuje gazociqgu dosylowego, kotlownia bqdzie pracowac z wykozystaniem oleju opalowego.

Cieplo wytwazane

na bazie oleju

opalowego dostarczane bgdzie

technologiczne nie obciq2ajqce kosztami lokator6w,

do

budynk6w

jako

cieplo

0d stycznia 2019r, cieplo bqdzie wytwazane

w

kotfowni na bazie gazu ziemnego, Kolejny etap, zgodnie z deklaracjami inwestycyjnymi 0pEC nastqpi w

2021r,, kledy to cieplo bgdzie dostarczane z sieci miejskiej.
Koszty inwestycyjne zwiqzane

z

budowq kotlowni

i

osiedlowej sieci cieplowniczej ponosi OpEC, Na

podstawie umow paylqczeniowych koszty pzylqczenia poniosl GW w ramach koszt6w inwestycyjnych.

Amortyzacja kosztow inwestycyjnych poniesionych przez OPEC bgdzie realizowana

w

,,taryfie dla

ciepla", kt6rq OPEC zatwierdzi w Uaqdzie Regulacji Energetyki.
7.

Ze

wstqpnych kalkulacji pzedlo2onych

pzez OPEC

i

pzeliczonych koszt6w jednostkowych

pzypadajqcych na m'?powiezchni u2ytkowej mieszkania wynika, i2 koszt ogzewania icieptej wody
uzytkowej wyniesie ok, 3,5 zllm, pum.

Z powa2aniem

