UCHWAŁA NR IX/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Pleszew
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
594, zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/85/2015 RADY MIESKIEJ W PLESZEWIE Z DNIA 29.10.2015 ROKU.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew jest dokumentem strategicznym,
obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny całej Gminy, którego celem jest określenie wizji rozwoju
Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na osiągnięcie długofalowych korzyści
ekomomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych
oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Konieczność opracowania Planu wiąże się z przyjęciem przez Komisję Europejską w marcu 2007
roku pakietu klimatyczno - energetycznego, który skutkuje szeregiem obowiązków, w tym w szczególności
koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie Planu wynika również z założeń Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjetego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Treść i zakres Planu wynika z załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu
gospodarki niskoemisyjnej, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa sie z dwóch części:
1. Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera sie na danych dotyczących zużycia energii i
paliw na terenie Gminy.
2. Planu działań, w którym wskazano propozycje działań na lata 2015 - 2020 przyczyniających się
do poprawy efektywności energetycznej Gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Przyjęcie

Planu

przez

Radę

daje

możliwość

jednostkom

samorządu

terytorialnego,

przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, a także osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom
mieszkaniowym występowania o przyznanie preferencyjnego finansowania dla inwestycji takich jak
termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, montaż instalacji OZE, wymiana oświetlenia,
modernizacja kotłowni i systemów grzewczych, itp.
Stąd zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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