
UCHWAŁA NR X/122/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 29 paździenika 2015 roku 
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 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013, 
poz. 594, zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i 
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew zmienia się załącznik 
do uchwały w sposób następujący:

1. W rozdziale I pkt 4. dodaje się zapis: "Wymienione wyżej organy po zapoznaniu się z dokumentem wydały 
decyzję o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.„

2. W rozdziale III pkt 4. dodaje się tabelę:

Planowane rezultaty

2000 2013 2020 - prognoza
2020 - prognoza, 

scenariusz 
niskoemisyjny

Całkowita emisja 
[Mg C O2]

115 887,60 181 334,79 198 805,60 190 180,08

Planowana 
redukcja emisji w 

stosunku do 
prognozy BAU

[Mg C O2]

- - - 8 625,52

Planowana 
redukcja emisji 

[%]
- - - 4,34

Całkowite zużycie 
energii finalnej 

[MWh]
67 356,85 77 034,03 87 953,99 86 236,94

Planowana 
redukcja zużycia 
energii finalnej w 

stosunku do 
prognozy BAU 

[MWh]

- - - 1 717,05

Planowana 
redukcja zużycia 

energii [%]
- - - 1,99

Udział energii z 
OZE [MWh] 0 0 0 1 400,00

Udział energii z 
OZE [%] - - - 5,00

3. W rozdziale III pkt 5. tabela 25. otrzymuje nazwę: Wskaźniki monitoringu i brzmienie:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Przewidywany trend 
zmian
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1 Zużycie energii elektrycznej/ciepła/chłodu/paliw MWh ↓
2 Ilość energii uzyskanej z odnawialnych źródeł MWh ↑
3 Powierzchnia budynków poddanych 

termomodernizacji m2 ↑
4 Emisja CO2 MgCO2 ↓

4. W rozdziale III pkt 5. tabela 26 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Przewidywany trend 
zmian

1 Długość zmodernizowanych dróg km ↑
2 Długość zmodernizowanych lub wybudowanych 

ścieżek rowerowych km ↑
3

Liczba osób objętych akcjami społecznymi 
związanymi z efektywnym i ekologicznym 
transportem

os. ↓
5. W rozdziale III pkt 5. tabela 27 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Przewidywany trend 
zmian

1 Zużycie energii elektrycznej, oraz paliw,
emisja CO2

MWh/rok
MgCO2 /rok ↓

2 Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w budynkach mieszkalnych MWh/rok ↑

3 Liczba budynków pasywnych/energooszczędnych 
wybudowanych przez mieszkańców szt. ↑

4 Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi
i edukacyjnymi osoby ↑

6. W rozdziale III pkt 5. tabela 28 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Przewidywany trend 
zmian

1
Zużycie energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz 
paliw,
emisja CO2

MWh/rok
MgCO2 /rok ↓

2 Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych MWh/rok ↑

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.12. 2015 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy jest kluczowym dokumentem przy ubieganiu się
o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających gospodarkę opartą na
efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii
ograniczających emisję. Pokazuje w jaki sposób i jakimi działaniami gmina zmierza do redukcji zużycia
energii finalnej, zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Przy składaniu wniosku na dofinansowanie ze środków UE będzie wymagane, aby Plan uzyskał pozytywna
opinię Doradcy Energetycznego WFOŚiGW. Z uwagi na powyższe Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Pleszew przedstawiony został do konsultacji Doradcy Energetycznemu WFOŚiGW w
Poznaniu. Przedstawione w uchwale zmiany są zgodne z zaleceniami wynikającymi z powyższych
konsultacji. Stąd zasadne wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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