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W związku z wykonywaniem umowy nr RL.108.2014 zawartej w dniu 23.12.2014 w Lipnie, pomiędzy Gminą Lipno 

z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipno – Jacka 

Karmińskiego, a firmą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z. o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 

Orzesze, na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lipno wraz ze 

stworzeniem bazy danych, przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników, przeprowadzeniem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przeprowadzenie informacji i promocji dotyczącej 

udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej; zgodnie powyższą umową przesyłamy 

sprawozdanie z przebiegu realizowanej usługi.  

 

Sprawozdanie 1/02/2015 

1. Wystąpienie z wnioskami do dystrybutora energii elektrycznej Enea Operator o udostępnienie następujących 

informacji:  

 Skład sieci elektro-energetycznych gminy na rok 2013 lub najbliższy dostępny, 
 Zapotrzebowanie na moc umowną i zużycie energii elektrycznej, 
 Wykaz linii SN zasilających miasto i gminę oraz Rejonowy Punkt Zasilania, 
 Ocena wykorzystania przepustowości linii SN i nn, 
 Ocena stanu technicznego linii, 
 Wykaz stacji transformatorowych i stopień ich wykorzystania, 
 Główne linie elektro-energetyczne WN i SN na terenie gminy (schemat), 
 Informacje na temat obecnych i przewidywanych prac modernizacyjnych na terenie Gminy Lipno. 

 

2. Wystąpienie z wnioskami do dystrybutora gazu Polskiej Spółki Gazownictwa  o udostępnienie następujących 

informacji:  

 Zużycie gazu na terenie gminy Lipno z podziałem na grupy odbiorców stan na 31.12.2013 lub najbliższy 

dostępny oraz na 31.12.2000 lub najbliższy, 

 Schemat sieci gazowej na terenie gminy i miasta, 

 Informacje na temat obecnych i przewidywanych prac modernizacyjnych na terenie gminy Lipno. 

 

3. Wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie następujących 

informacji: 

 Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy Lipno z podziałem na następujące pojazdy: motocykle, 

samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, samochody specjalne do 3,5 t, samochody 

sanitarne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze oraz z podziałem na następujące typy paliw: benzyna, 

diesel, LPG na rok 2000 

 Ilość zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy Lipno z podziałem na następujące pojazdy: motocykle, 

samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, samochody specjalne do 3,5 t, samochody 
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sanitarne, ciągniki samochodowe, ciągniki rolnicze oraz z podziałem na następujące typy paliw: benzyna, 

diesel, LPG na rok 2014. 

4. Wstępne opracowywanie uzyskanych do tej pory danych. 

 

 


