
Uchwała Nr  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia……………….. 2012 roku 
 

W sprawie restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła 
 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany:  
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r., Nr 17 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 ): 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się do akceptującej wiadomości potrzebę restrukturyzacji systemu 
ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim i zobowiązuje się Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego do rozpoczęcia i zlecenia prac zmierzających w kierunku 
restrukturyzacji systemu produkcji i dystrybucji ciepła w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
 

§ 2 
 
 
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do informowania Rady Miasta o podejmowanych 
działaniach. 
 
 

§ 3  
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

 
§ 4  

 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E  
 
 

 

Wobec pilnej potrzeby zminimalizowania skutków implementacji dyrektyw Unii 
Europejskiej dotyczących emisji gazów cieplarnianych i racjonalizacji zużycia energii 
w celu podjęcia właściwych decyzji zachodzi konieczność wykonania niezbędnych 
analiz w tym zakresie. Analiza winna wskazać możliwości finansowania niezbędnych 
inwestycji bez zaangażowania w nie budżetu Miasta. Pod uwagę, między innymi, 
należy wziąć: 
 

1. zmianę struktury własności udziałów Spółki MZGK ( inżynierię finansową 
organizuje Spółka bez udziału finansowego i bez poręczenia Miasta) 

 powiększenie kapitału spółki poprzez wniesienie aportem majątku przez 
Miasto. 

 wykup udziałów przez Miasto od udziałowców indywidualnych. 
2. Analizę innych modeli realizacji inwestycji modernizacyjnych możliwych do 

wdrożenia w Piotrkowie Trybunalskim np.; 

 Długoletnia dzierżawa 

 Wniesienie majątku aportem do nowo utworzonej Spółki z udziałem 
inwestora zewnętrznego innego niż MZGK sp. z o.o.  

 Sprzedaż  
3. Rekomendacja wariantu, który powinien być najkorzystniejszy dla Miasta, 

powodować najmniejsze obciążenie dla odbiorców ciepła (najniższa cena 
ciepła ), najmniej uciążliwy ze względów społecznych ( dot pracowników 
obecnego operatora ). 

4. wycenę majątku pod kątem uzgodnionego z Miastem najkorzystniejszego 
wariantu. 

5. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia restrukturyzacji 
wg. wybranego wariantu. 

 

Analiza winna umożliwić odpowiedź na pytanie czy restrukturyzacja, w sensie 
organizacyjno-prawnym,  powinna obejmować cały system ciepłowniczy łącznie  
z siecią ciepłowniczą i węzłami cieplnymi czy tylko część dotyczącą produkcji 
ciepła. W opracowaniu należy wykorzystać „Analizę możliwości modernizacji  
i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim” wykonaną 
przez Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska 
Politechniki Warszawskiej. 

 
 

 


