UCHWAŁA Nr LX / 552 / 22

Rady Miasta Sanoka
z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie akceptacji zamiaru realizacji przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. w Sanoku inwestycji służących dekarbonizacji miejskiego systemu
ciepłowniczego oraz produkcji wodoru

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje
§1
1. Rada Miasta Sanoka wyraża poparcie dla działań Sanockiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Sanoku dalej zwanej „SPGK” zmierzających
do realizacji inwestycji która obejmie przede wszystkim: (i) utworzenie własnych źródeł
wytwórczych energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej, (ii) instalacji
nowoczesnej pompy ciepła obniżającej emisje dwutlenku węgla oraz gazów
cieplarnianych przy równoczesnym zwiększeniu produkcji energii, (iii) budowę
magazynu energii, (iv) budowę instalacji do elektrolizy oraz (v) budowę stacji
tankowania wodoru oraz szybkiego ładowania. Działania o których mowa w zdaniu
poprzedzającym będą realizowane za pośrednictwem spółki celowej zależnej będącej
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zwanej dalej „Spółką wodorową” której
celem będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku
lokalnym.
2. Rada Miasta Sanoka wyraża poparcie dla wyposażenia Spółki wodorowej przez SPGK
w majątek rzeczowy oraz wkłady pieniężne.
3. Rada Miasta Sanoka wyraża poparcie dla objęcia udziałów w Spółce wodorowej przez
inwestora zewnętrznego wybranego w transparentnej, otwartej i bezstronnej procedurze
przetargowej przewidzianej przez art. 701 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że taki
inwestor będzie dawał rękojmię zapewnienia spółce środków finansowych oraz wiedzy
technicznej niezbędnych do realizacji inwestycji służącej dekarbonizacji miejskiego
systemu ciepłowniczego oraz produkcji wodoru w Sanoku oraz zawrze z SPGK i Spółką
wodorową, utworzoną w celu realizacji działań, o których mowa w ust 1, umowę
inwestycyjną na warunkach i zasadach satysfakcjonujących dla zarządów SPGK
i Spółki wodorowej.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Uzasadnienie:
Ze względu na sytuację gospodarczą w Europie i w Polsce, w szczególności na rynku paliw
kopalnych, jak również ze względu na priorytety unijnej oraz krajowej polityki energetycznej i
anomalie w modelu funkcjonowania systemu ETS, które wywołały konieczność transformacji
systemu energetycznego na poziomie krajowym oraz na poziomie lokalnym, władze Gminy
Miasta Sanok wyraziły wolę oparcia gospodarki komunalnej na niskoemisyjnych źródłach
energii oraz nawiązania współpracy i podjęcia działań zmierzających do budowy i rozwoju
gospodarki wodorowej. Deklaracja ta znalazła potwierdzenie w treści Listu Intencyjnego na
rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, zawartego w dniu 18 maja 2021 r., którego
stroną (interesariuszem) jest Gmina Miasto Sanok.
W Liście Intencyjnym wśród wprost zadeklarowanych kierunków działania Gminy Miasta
Sanok przyjęto w szczególności, podjęcie przez władze Sanoka inicjatyw i przedsięwzięć
związanych z gospodarką wodorową oraz optymalizacją energetyczną z wykorzystaniem
wodoru, a także organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami
(ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi,
operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym), zainteresowanymi
działaniami w obszarze gospodarki wodorowej.
W dniu 30 września 2021 r. Rada Miasta Sanoka podjęła Uchwałę Nr XLVI/424/21 w sprawie
utworzenia Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa, z kolei dnia 16 grudnia 2021 r.
podpisane zostało Porozumienie Wodorowe pomiędzy Gminą Miasto Sanok, SPGK sp. z o.o.,
Hynfra Sp. z o.o. oraz Fibrain Sp. z o.o dotyczące zamiaru realizacji Projektu Wodorowego na
terenie Sanoka
W świetle bieżących wydarzeń geopolitycznych wywołanych wojną na Ukrainie,
prowadzących do kolejnej fali gwałtownego wzrostu cen energii, Gmina Miasto Sanok
zamierza zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne poprzez zmniejszenie energochłonności
gospodarki komunalnej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym
miksie energetycznym i uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw paliw. Działanie to
pozostaje w pełnej zgodzie i harmonii z celami wyznaczonymi dla Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
Realizując strategiczny zamiar Gminy Miasta Sanok, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. („SPGK sp. z o.o.”) planuje przeprowadzić działania służące realizacji
inwestycji która obejmie: (i) utworzenie własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej –
instalacji fotowoltaicznej, (ii) instalacji nowoczesnej pompy ciepła obniżającej emisje
dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych przy równoczesnym zwiększeniu produkcji
energii, (iii) budowę magazynu energii, (iv) budowę instalacji do elektrolizy oraz (v) budowę
stacji tankowania wodoru oraz szybkiego ładowania („Projekt”).
Realizacja Projektu będzie wymagała utworzenia przez SPGK sp. z o.o. spółki celowej, oraz
przeprowadzenia przez SPGK sp. z o.o. otwartego i konkurencyjnego przetargu prawa
cywilnego zmierzającego do wyboru inwestora prywatnego, który stanie się drugim obok
SPGK sp. z o.o. wspólnikiem spółki i wspólnie z SPGK sp. z o.o. na poziomie spółki celowej
zrealizuje Projekt.

