
UcHwAŁA NR xxv /136/2011
Rady Gminy w Czerminie
z dDir 23lutego 201? .oku

rł spraBi€ : Żmi'ny P|xnu Gospodsfki NiskoemiśyjBej dls Gminy czermin.

Na podsta$'ie an. l8, ust' l w związku z ań. ?' ust. l. pkt ) Ustawy z dnia 8 
'narca 

1990 roku o
samorądŻie gminnym ( Dz.U ' z 2016r. poz' 446 z późn' zm')

Rada Gminy rł Czermini€ uchwala co nestępuj€ :

sr
Wprowadza się następujące zmiany w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy cz€min na lala
2016 - 2022 przyjętym Uchwałą Nr xx/l021201ó RaÓ Gminy w Czerminie z dnia 28 pździemika
20lór- i stanowiącym załącznik do tej Uchwały:

l ) w pkl 2 pt. 
''streszczenię 

dokumentu" zdanie czwarte otżymuje nowe, następujqce brzmienie:

',Celem 8łóW1ym opmcowania jęst wzlost efektywności €nef8etycznej' spadek emisji
dwutlenku węgla oraz wŻrost produkcji energij z ozE. cele te będą fealizowane przez cele
szczegolowe w ramach' klórych rł}znaczono następujące wańości dla roku 2020: ograniczenie
zułcia energii finalnej na terenie gminy o 3 660'63 Mwb./roŁ (3'l 12% obecne8o zużycia
energii); ograniczenie emisji Co: o 3 056.92 Mg/rok (zrnniejszeni€ 9,917o w stosun]<u do roL'u

bazow€go), zużycie energii pochodzącej z oZE wzrośnie o 4 l12.50 Mwh/rok (t]' o 3,62o/o

energii 
'ina|nej 

w gminie), poprzez rea|izację działań osiągnie się redukcję emisji
benŻo(a)pirenu o 5'3707 kgrok oraz pyłu PMl0 o |l!f! Mg/rok.

2) w pkt. 2 p!' ,. streszczenie dokumentu.' na str. ]0, u dołu skreśla się zdanję o treści;

,.Całość środków przemaczonych na realizację zAd^ń szczegolowych oszacowano na kwotę
l5 ló5 000 zł'' , wpisując w to miejsce nowe zadalie o branieniu:

''całość środków przemaczonych na realizację zadań szczćgółowych oszacowano na kwotę
20 54'7 345.60 zl."

3) w pkt.3'2 pt'..C€le szczęgołowe'' \łprowadza się nowe oznaczenia celów l' 3 i 5, a mianowicie|

.' cel l ' zwiększenie produkcji ener8ii z oZE o 4 l 12.50 Mwh/rok (wzrost o fJ2,)do 2020 r.

poprzezl
1' wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających z instalacji oZE,
2. Montaż instalacji oZE dla budynków uż),teczności publicmej,
3- Montaż instalacji fotowoltaicaych w seklorze przedsiębiorstw'''

,. cel 3. Redukcja emisji Co: o 3 05ó.92 Mg/rok egLo/o) do 2020 t. poplzez rn.in':
1. Przeprowadzen ie te.momodem izacj i i mon taż instalacJi oZE,
2. Poprawa stanu technicaego dróg na terenie gminy,
3. wymiana oświetlenia w b.u'p. na energooszczędne'
4. wymianę gminnego taboru"'

,,Cel 5' Redukcja emisji pyfu PM l0 o |l!l! Mgrok oraz benŻo(a)piranu o 5'32!Ż kglrck do
powietrz2 poprzez realizację $.tł.

4) w pkt. 8 pt. ''zaplanowane dzialania i środki'' zdanie ostatnie otrzymuje nowe br'nienie;
,,cel strategiczny będzie rcalizowany poprzez cele szczegółowe, które Żoslaną zrealizo\lane do
2020r.1

- zxedukowanie zużycia energii finalnej w gminie o 3 óó0,ó3 Mwh,irok w 2020r.'
- redukcja łącznej emisji co, o !05692 Mg/rok w 2020r''
- zwiększenie łącznej Fodukcji energii z ozE o 4 l12.50 MWVrok w 2020r.,
- redukcja emisji benzo(a)pircnu o 5.3707 k9rok oraz pyłu PM l0 o 7.7236 M8/rok do

porvielrza poprzez realizację ww'''



s)

ó)

7)

8)

Anu|uje się tabelę 22 ,,Harmonogram rz€czowo - finansowy działan naprawczych'' Planu
gospodarki niskoemisyjnej' wprowadzając w to miejsce nową tab€le, któĘ podaje się w
załącaiku nr I do niniejszej Uchwały.
w pL1. 8.2 pt.,,opis strategicznych działań kierunkowych - M.2 Montaż instalacji ozE'', w
zdaniu pierwszym i trŻ€cim po w}'razach a'ogDiw fotowoltaicznych'' dodaje się słowa: ,'pomp
ciepła'' i nadaje się nowe, następując€ brzmienie zdania ostatniego :'' W ramach działania
prz€widuje się powsranie l92 lnstalacji kolektońw słonecatych, l30 pomp ciepła, l92
inŚtalacje fotowoltaiczne oruz 106 kotłów na biomasę' Liczba podanych instalacji została
określona na pods1awie deklaracji mieszłłńów do skladanego wniosku o dofmansowanie z
RPOWP w rarnach ,,projektu parasolowego" ,

Anuluje się tabelę 29 pt' 
', 

waności docslowe wskaźnikó ', wprowadzając w to miejsc€ nową

, o treści podanej w załącmiku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
w pk' l l 

',Podsumowanie" ' 
zgdanie ostatnie otrrymujo nowe, naŚępując€ brznienie;

,,Do realizacji i monitorowania Ustalono cele planu dla roku 2020 na poziomi€i
- spadek zużycia energii finalnej o 3 6ó0'63 Mw}/rok (3' l2ol.), w stosllku do roku
bazowego,

_ Iedukcja co, o 3 05ó.92 M8łok (qŁ%), w stosunku do roku bazowego,
- wŻrost piodukcji energii z ozE w \iysokości 4 l 12-50 Mwvrok (]'(2%)' w stosunku do
roku bazowego,

- spadek enisjipyfu PM|o oLJzśMgltok ofaz belzo(a)piranu o l320Z kg/rok w stosuntu
do rcku bazowego".

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
PIiZT,

$2

Ry



Za1ącznik Nr 1 do Uchwa]y nr XxV/136/2017
Rady Gm ny W cŻerm nie z dn a 23 luteqo 20] 7

Tabela 22 Harmonog.am rzeczowo finansowy działań naprawczych
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Źródło flnansowania

Sektor miesrkrln!

Długoterminowe M1
Kontrola spalania

odpadóW UŻąd Gminy 2020
DŻiałania własne Urzędu
Gminy

krótkoterminowe M.2
lvlontaż iństalacjl

ozE l\.4ieszkańcV 2014 3 850.00 1660,00 2,3727 3,3896 8 532 346

' Srodk] własne
mieszkańcóW
. RPO WP2014-2020
Plojekt Paraso owy oś
pioretytowa lll Czysta
Energia.Działanie 3 1

RozwóJ oZE tyt' Projektu
" Wykorzystanie
odnaWialnych żródeł
energii szansą na
poprawę jakości
środowiska naturalnego W
gminie cŻermin

Dłuqoterrninowe M.3
Edukacja

miesŻkańców LJżad GmlnV 2020 50 000

. NFOS|GW - Programy
MiędzYdzledz]noWe
edukacja ekologiczna
. Środki Ulzędu Gmlny
. WFoŚiGW
. Srodki Własne
mieszkańców:



oterminowe t\,1.4

Wymiany źródła
ciepła i

termomodernizacii Llie 2020 2 250.00 762 21 2,3693 3.3345 1 800 000

. NFoŚiGW Program
PRosUMENTi RYŚ
. BoŚ Kredyl z K|imaterlr

- program modernizacii
kotłów

. WFoŚiGW
s€kto gmrnny

Krótkoterm inowe G.1
Prgmocja "zielonych

pzetargów Urząd Gminy 2016
Działania własne Urzędu
Gminy

Krótkoterm inowe G,2

Przygoowanle
podstaw do
planowania Uząd Gminy 2017

Działania Własne t-'Jlzędu
Gminy

Krótkoterminowe G.3 Audyty €n€'getyczne Urząd Gminy 20't 8 30 000
Działania własne UŻędu
Gmany

Dłuooterminowe G.4
Wymiana źródła

Ćieóła Utzad Gminv 2020 50.23 37.25 0.4343 o.4112 300 000

. Środki Ulzędu Gminy;

. RPOWP

. WFoŚiGW

. PROW 2014-2020

Dugoterminowe G.5
Wymiana uządzeń

e16klrycznych Uząd Gminy 2020 3,86 3,13 25 o0o
Działania własne Urzędu
Gminy

Wymiana oświetlenia UŻad Gminv 2020 14.11 11,46 200 000

. Działania własne UŻędu
Gminy
. WFoŚlGW

Dł]ooterminowe

Termomoder-nizacja
budynków

uŹyt9czności
oublicznei Uizad Grninv 2020 165,4 56.03 0.0595 0.1131 1 800 000

. Środki Uzędu Gminy

. NFoŚiGW Program
PROSUMENTI

. PROW 2014-2020.

. RPOWP;

. WFoŚlGW



Długoterminowe

Kontrola zużycia
enorgii elektrycznej i

wody Uząd Gmin 2020 0,08 0,06
Działania własne UŻędu
Gminy

Dłuooterminowe G.9 Monteź ozE Uąad Gminv 2020 120 97 44 0.0108 0,0205 600 000

. Środki Ulzędu Gminy

. NFoŚiGW Program
PROSUMENT:
. PROW 2014-2020;
. RPOWP;
. WFoŚlGW

Dłuooterm inowe
G.1
0

Edukacja
pracownikóW

budynków
użyteczności
oubliczn6i Unad Gminv 2020 20 000

. NFOS|GW - Programy
lvliędzydziedzinowe -
edukacja ekologiczna;
. Środki Uzędu Gminy'
.WFoŚiGW.

Przemvsl i usługi

Dłuooterminowe P.1

Wymiana źródła
ciepła i

termomodernizacia Przedsiebiorcv 2020 238.89 40.46 o.1226 o.1725 2 500 000

. NFoŚiGW Program
LEMURI
. PROW 2014-2020i
. RPOWP
. srodkl własne inwestora

DłJooterminowe P.2 Montaż ozE PŻedsiebiorcv 2020 142.5 115 71 700 000

. NFOSiGW Programy
BOCIAN i LEMUR:
. PROW 2014-2020.
. RPOWP.
. srodki własne lnwestora

oświet|€ni€ ulic'n€

Duooterminowe o.1

Bieżąca wymiana
systemu ośWietlenia
uliczneoo na LED [Jrzed Gminv 2020 38.4 31.18 150 000

. Działanie Własne UQęd!
Gmińy

. NFoŚiGW Program
SOWA
. WFoŚiGW



Promocia
zrównoważonago

Uzad Gmi

. NFOS|GW - Programy
Międzydziedzinowe -

ukacja gkologiczna:

. RPOWP:

. WFoŚiGW'

. Środki Uzędu Gminy|

. PROW 2014-2020



do Ucbłaly nr xxv/l3ó/20l ?
Rady cminy w cŻminie

Tabela 29 waltości docelowe wskaŹników

wańości podane dla fok].r2020 om^cz^:ąN ptzypadku liczby sŹuk, osób bądź
kilometrów, skumulowane działanie przez cały okrcs trwania projektu'

Nazwa właściwa
tendencia

Jednostka wartość w
2020

Edukacja i promocja efekt}rvności oraz
ekolosii

osoby 1 000

Liczba instalacii OZE Wzrost szhrki 625
Enetńa z ozF' Wzrost MW}/rok 5 261,34
Zużycie energii Spadek N,tWh/mk I t3 568,23
Emisia COu Spadek Mdrok 27',1'76,9',1

Zużycie wepla Spadek Ms/rok I 000
Termomoderrrizaci e budrłrków Wzrost sztuki 115
wymiany kotłów WzIost sztuki 150

Modernizacia i budowa chodników Wzrost km ?5
Modemizacie drós WzIost km 15.0
Modemizacia oświęt]enia ulicznego sztuki 200


