
UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wielichowo

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 
1318, z 2014 r. poz. 379,1072) uchwala się, co następuje :

§ 1. 

Rada Miejska Wielichowa wyraża wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

W związku z planowanym wystąpieniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wielichowo” niezbędne jest załączenie Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa o woli przystąpienia do opracowania
i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument ten będzie
podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu
efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów
cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Wykonanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej otwiera drogę do uzyskania dofinansowania na inwestycje
wynikające z planów. W praktyce więc, dofinansowanie wszelkich działań związanych np. z termomodernizacją
obiektów, modernizacją kotłowni i sieci ciepłowniczych, energooszczędnego oświetlenia publicznego czy też
wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji
uzależnionej będzie od tego, czy są one odpowiednio ugruntowane w aktualnych dokumentach planistycznych
gminy, a Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest w tym aspekcie kluczowy.

W ramach przygotowania planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca wyselekcjonowane
i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych
sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych. W planie zostaną także przedstawione
długoterminowa strategia, cele i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty
odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). Ustalone zostaną zasady monitorowania
i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno - energetycznej. Projekt zakłada również edukację
mieszkańców oraz przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zakresie problematyki związanej
z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.
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