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Podstawa prawna: Arf. 13pkt II ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U z 20016, poz. 561 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANEWNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd \via^ci\vy kwadrat)

X 1. icdnostka samorzadu tervtorialnego 2. zwiqzek rai?dzygminny

4. zwigzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiat6w

6. beneflcjenci dotacji zbudZet6wjst
(w zakresie wykorzystania pr^OTanych dotacji)

Nazwa petna

Gmina Kielce

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

MiejscowoSd

Kielce

Ulica

Rynek

Nr domu

1

Nr lokalu

Kod pocztowy

25-303

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJA^NIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskazac jednostki redakcyjne przepisdiv wraz z nazwi) aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przysztego
(bez przytaczania tre^ci przepis6w)

Art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTANIA (PYTAN)

opts stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przysztego (zdarzeA pr^sziych)

Gmina Kielce planuje realizacj? inwestycji celu publicznego pod nazw^ "Prowadzenie rob6t budowlanych przy
obiekcie zabytkowym, potoionym w Kielcach, pr^ ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudow^, przebudowa,
i rozbudowa, umozliwiajgcych kor^stnie z zabytku w spos6b zapewniaj^cy trwale zachowanie jego warto§ci poprzez
zmian? sposobu u±ytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubu^", zwane dalej „rnwestycj^".

Do jednego z przebudowywanych zabytkowych budynkbw przylega wybudowana w latach 60-tych ubieglego wieku
stacja transformatorowa, b^d^ca cz?^ci^ sieci przesylowej naleigcej do POE Dystrybucja S.A., zwana dalej „PGE".

Opisana wy2ej stacja transformatorowa, zwana dalej „Trafo", jest sprawna technlcznie i shizy do przesylu energii
do szeregu odbiorc6w indywidualnych.



PGE nie planuje przeniesienia Trafo w inne miejsce ani jej przebudowy i modemizacji.

Opisana wyze stacja Trafo, wraz z kablami zasilaj^cymi, koliduje z planowan.i przez Gmin? Kielce Inwestycjg.
Przylegajgca bezposrednio do istniejqcego budynku stacja Trafo uniemo^Iiwia wykonanie wykop6w wzdhi2
flindamentdw oraz pogl^bienie i wzmocnienie fundamentdw, przeznaczonych do rpzl^dowy i nadbudowv budynku,
przeznaczonego dla nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora Kubu§. Istniej^ca lokalizacja stacjiTrafo uniemoiliwia tei
konieczne docieplenie ̂ cian, przeznaczonego do przebudowy i nadbudowy budynku. Dodatkowo stacja ta, z uwagi na
jej konstrukcjp nie posiada odpomo^cLpo^owei. W przypadku reallzacji Inwestycji dotychczasowe zabytkowe
budynki pr^ ul. Zamkowej w Kielcach (Dom Starosty i Kuznia), zostan^ przebudowane w celu zmiany sposobu ich
uiytkowania z przeznaczeniem na siedzib? Teatru, przez co b?dg przeznaczone na-staiy pobyt ludzi. Pozostawienie
istniej^cej stacji Trafo, w s^iedztwie takiego obiektu stwarzaioby zagro2enie poiSw^(vide ail'§212 ust. 4
Rozporz^dzenia Minlstra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, opinia techniczna arch. Cezarego Furmanka - zal^czona do opinii prawnej
wnioskodawcy.).

PGE - wlaiciciel kolidujgcej z planowan^ Inwestycji stacji Trafo, zezwolil Gminie Kielce na jej przeniesienie na inne
miejsce, niekolidujice z planowan^ przez Gmin? Inwestycj?. PGE stawia tei wymaganie zapewnienia ci^gto^ci dostaw
energii dla przyl^czonych do istniejicej stacji Trafo odbiorcdw, oraz ni^eodplatnego przeni^ienia na PGE nakladdw
powstalyctLaLwyniku odtworzenia iMlidujicej Stacjijrafo w innym miejscu. ~ ^ ----

Konieczno^i likwidacji istniejicej, przy ul. Zamkowej, stacji Trafo (s^siadujicej z Dworem Starosty)
i przeniesienie jej w inne miejsce, jest skutkiem plandw inwestycyjnych Gminy Kielce (Inwestora). Z kolei PGE nie
planuje modemizacji istniejicej, przy ul. Zamkowej, stacji i moglaby nadal ji u^kowai, gdyi jej stan techniczny na to
pozwala.

Jedyny moiliwy technicznie sposdb usunifcia kolizji planowanej Inwestycji zistniej^ci siecig przesylowi
)olega na budowie odpowiednika istniejicej stacji w innym miejscu, przelgczenia do niej zasilania a nast?pnie

^^ik^acji istnieJicej stacji, tak aby nie nast^pita przerwa w dostawie energii dla innych odbiorcdw.

W wvniku usuniecia kolizii PGE. traci sw6i maiatek w postaci istnieiacei i dzialaiacei stacii Trafo przv ul.
Zamkowei (przyleelei do Dworu Starostvl ktdra ma zosta(5 zlikwidowana.

W zamian za utraconv skladnik maiatku. Gmina Kielce orzekaie nleodnlatnie na rzecz PGE nakladv noniesione na

wykonanie Stacii Trafo w mieiscu. ktore nie bedzie kolidowad z olanowana Inwestvcia Gminv. Nowo wybudowana
stacja Trafo (w miejsce likwidowanej) pie^-stanowi technicznego ulepszenia istniejqcej sieci PGE, lecz stanowi jej
techniczny-odpb^ednik. chod wykonany we wspdlczesnej dostosowanej do obecnych przepisdw technologii i posiada
identyczn^ moc elektryczn^ jak stacja przeznaczona do likwidacji.

Bez usuniecia wyiej opisanej kolizji istniejgcej przy ul. Zamkowej stacji Trafo z planowanymi przez Gmin?
robotami budowlanymi, nie b?dzie mo^liwa adaptacja dawnego zespohi powi^ziennego na siedzib? Teatru
i zakohczenie rewitalizacji tego obszaru Kielc.

Wiedz4 powszechn^ jest, it z uwagi na przeszio56 dawnego zespolu powi^ziennego, jedynym dopuszczalnym
przeznaczeniem niszczejgcych i nieu±ywanych budynkdw powi?ziennych jest ich adaptacja na potrzeby instytucji,
prowadz^cej dzialalnosd, dajgcg si? pogodzic z poszanowaniem miejsca pami?ci narodowej, dowolne i komercyjne
wykorzystanie tej nieruchomo^ci nie jest dopuszczalne, stgd konieczno^6 adaptacji i przebudowy przedmiotowych
obiektdw na potrzeby miejskiej instytucji kultury i zwi^ana z tym konieczno^d usuni?cia kolizji istniej^cej sieci
i urz^dzeh energetycznych z planowanymi przez Gmin? robotami.

Pytanie (pytania) pr^orzgdkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdatzenia przyszlego (zdarzen przysdych) praedstawionego
wy2ej

Czy nieodplatne przeniesienie przez Gmin? Kielce na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nakladdw w postaci
nowowybudowanej stacji transformatorowej, w zamian za wyrazenie zgody na likwidacj? koliduj^cej, z planowan^
przez Gmin? Kielce Inwestycji, istniejicej stacj? Trafo (o identycznych parametrach jak nowowybudowana),
nie stanowi naruszenia art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych.



D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko \\Tiioskodawcy do pytania (pytaii) przedstawionego w cz^sci C.

Koniecznoid likwidacji istniejqcej, przy ul. Zamkowej, stacji Trafo (S^iadujgcej z Dworem Starosty)
i przeniesienie jej w inne miejsce, jest skutkiem plandw inwestycyjnych Gminy Kielce (Inwestora). Je2:eli gmina nie
pianowalaby modemizacji posiadanych budynkdw, to nie zachodzRaby konieczno^c przeniesienia stacji. Z kolei PGE
nie pianuje modemizacji istniej^cej, pr^ ul. Zamkowej, stacji i mogtaby nadal j^ uzytkowad, gdyZ jej stan techniczny
na to pozwala.

Jedyny mozliwy technicznie spos6b usunifcia kolizji planowanej Inwestycji zistniej^c^ sieci^ przesyiow^
polega na budowie odpowiednika istniej^cej stacji w innym miejscu, przei^czenia do niej zasliania a nast^pnie
likwidacji istniejgcej stacji, tak aby nie nastgpiia przerwa w dostawie energii dia innych odbiorcdw.

W wvniku usuniecia kolizii PGE. traci sw6i maiatek w postaci istnieiacei i dziaiaiacei stacii Trafo przv ul.
Zamkowej (przvieglei do Dworu Starostvl ktbra ma zostad zlikwidowana.

W zamian za utraconv skiadnik maiatku. Gmina nieodpiatnie przekaZe na rzecz PGE iego ekwiwalent. w postaci
nowo wvbudowanei stacii Trafo. o parametrach technicznvch odpowiadaiacei zlikwidowanei Stacii.

Bez usuniecia kolizji,ismiej^cej przy ul. Zamkowej stacji Trafo i przeniesienie jej w miejsce nie koliduj^ce z
planowanymi robotami bud'owianymi, nie b?dzie mozliwa adaptacja dawnego zespohi powi^ziennego na siedzib?
Teatru i zakoriczenie rewitaiizacji tego obszaru Kielc.

W' przeciwieristwie do prawnej regulacji zasad usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury energetycznej z
inwestycjami drogowymi, o ktdrych mowa w art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zasady
usuniecia kolizji istniejgcej sieci energetycznej z planowanymi obiektami kubaturowymi nie zostaly uregulowane w
przepisach szczegdlnych.

PGE, jako wlaiciciei koliduj^cej sieci, zezwoli Gminie najej likwidacj? i przeniesienie na inne miejsce koliduj^cej
z planowana Inwestycja stacji Trafo, a Gmina Kielce, tytulem wynagrodzenia za takie zezwolenie, przeniesie
nieodplatnie na PGE naklady powstale w wyniku zmiany jej lokalizacji, o rdwnowarto^ci kosztdw jej przeniesienia.
Z uwagi it fizyczne przeniesienie kolidujgcej sieci nie jest technicznie moZliwe a dotychczasowa infrastruktura

uleglby likwidacji, przeniesienie nowo wybudowanych naktaddw stanowiloby wynagrodzenie w naturze o wartoici
rdwnej kosztowi przeniesienia koliduj^cych urz^dzen.

Maj^c na uwadze dyspozycj^ art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
wydatki publiczne powinny byd dokonywane:
1) w sposob celowy i oszczfdny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektdw z danych nakladdw,
b) optymalnego dobom metod i irodkdw slulgcych osiggni^ciu zaloionych cel6w;

Zaprezentowany sposdb usuniecia kolizji dokonany b?dzie z zachowaniem powyzszych zasad i tak:
1. planowany sposdb usuniecia kolizji dokonany zostanie w sposdb celowy, gdyZ bez przeniesienia koliduj^cych

urz^dzen nie b^dzie moZliwa adaptacja istniejqcych budynkdw na potrzeby siedziby Teatm, a taki sposdb
wykor^stania najbardziej cdpowiada potrzebom Gminy.

2. Jest to najbardziej oszcz^dny sposdb usuniecia kolizji, przy braku technicznej moZliwo^ci pozostawienia w
miejscu istniej^cym koliduj^cej z planowany inwestycja stacji Trafo, a dla zapewnienia cigglosci dostaw
energii nie jest moZliwe jej fizyczne zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce, a nawet gdyby to bylo
technicznie moZliwe, to doprowadzenie obiektu do obecnych wymogdw pochlon^loby wi^ksze koszty niZ
budowa najtanszej stacji we wspdlczesnej technologii.

3. Planowana metoda usuniecia kolizji jest optymalna z uwagi na planowany eel, gdyZ pozwoli na realizacj?
zaplanowanej przez Miasto Inwestycji, pr^ zachowaniu postawionych przez PGE warunkdw usuni?cia kolizji,
przy jak najmniejszych kosztach, a przy tym nie b^dzie zrddtem wzbogacenia podmiotu trzeciego, gdyZ
u^ska on jedynie ekwiwalent techniczny urzadzeh, ktdre dla realizacji inwestycji muszq zostad zlikwidowane.

4. Usuni^cie kolizji pozwoli na realizacj? Inwestycji w zaplanowanym, azaniechanie usuniecia kolizji
skutkowaloby niemoZliwoSciq jej realizacji.



Majqc na wzglfdzie wyie opisany stan faktyczny i prawny, nale^y uznai, ie poniesienie przez Gmin^
Kielce wydatkdw zwigzanych zusuni^ciem kolizji istnlejgcej (przy ul. Zamkowej w Kielcach) stacji Trafo
zplanowang przez Gminf Kielce Inwestycjg, poprzez likwidacjf kolidujgcej z planowanymi robotami stacji
Trafo, wykonanie jej odpowiednika w Innym niekolidujgcym mlejscu, a nast§pnie nieodplatne przeniesienie tak
powstalych nakladdw na PGE Dystrybucja S.A., w zamian za zlikwidowang w ramach usunifcia kolizji stacjf
Trafo, zdanlem opiniujgcego, nie stanowl naruszenia przepisu art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych.

W zaigczeniu przesylam dodatkowo stanowiska PGE Dystrybucja S.A., ktdre nie zostaly zaigczone do opinii pravmej
wydanej w przedmiotowej sprawie, w ktdrych Spdlka stanowczo zastrzega, ze planowane do przeniesienia siecl oraz
urzgdzenia energetyczne, sg sprawne technicznie a ich przeniesienie jest dla Sp6lki niecelowe. Sp6lka o^wiadcza tez,
ze nie planuje modemizacji przedmiotowych sieci i urzgdzeri, ktore kolidujg z planami inwestycyjnymi Gminy.

Zaigczniki:
1) Opinia prawna wyraZajgca stanowisko w sprawie wraz z zaigcznikami nr I - 6
2) Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. ws. zasad usuni^cia kolizji z dnia 12.10.20I8r. (zalgcznik nr 7)
2) Stanowisko PGE Dystrybucja S.A. ws. zasad usuni?cia kolizji z dnia 13.11.2018r. (zalgcznik nr 8)

Data wypelnienia wniosku Imi? i nazwisko \viiioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

/Je^nioL

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaznioi]

MIASTA


