
PROJEKT
UCHWALA Nr K/.../£../2015

Rady Gminy Popielow
zdnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielow"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwî zku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzaxlzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.
1072) Rada Gminy Popielow uchwala, co nastepuje:

§1

Uchwala sie ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielow" stanowi^cy za^cznik do
niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Popielow.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Opracowat:
Ref. Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

UZASADNIENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielow jest dokumentem strategicznym, obejmuj^cy
swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Popielow. Opracowanie Planu wynika z Zatozeh
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyj^tych przez Rade Ministrow dnia 16
sierpnia 2011 r.. Program ten zaktada rozwoj niskoemisyjnych zrodeJ energii, popraw§ efektywnosci
energetycznej oraz zwi^kszenie roli energii pochodzqcej ze zrodel odnawialnych. Dziatania w nim
uj§te przyczyniq sie do realizacji celow okreslonych na roznych szczeblach administracyjnych. Istotq
planu jest osiqgni^cie korzysci ekonomicznych, spoiecznych i srodowiskowych z dziataii
zmniejszajqcych emisje gazow cieplarnianych. Ponadto pomoze w speinianiu obowigzkow
nalozonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej, okreslonych w
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz^ 551
z pozn. zm.) oraz umozliwi Gminie ubieganie sie o dofinasowanie ze srodkow Unii Europejskiej w
latach 2014-2020.

Tresc i zakres Planu wynika z Zala_cznika Nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/PONS/9.3/2013 w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktury i Srodowisko 2007-2013 ogloszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sklada sie z dwoch czesci:
- Inwentaryzacji emisji dwutlenku wegla, ktora opiera sie na danych dotyczqcych zuzycia paliw
i energii na terenie Gminy Popielow,
- Planu dziafah na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w ktorym wskazano propozycje dziaiah
przyczyniaj^cych sie do poprawy efektywnosci energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazow
cieplarnianych, a takze wskazuj^cej zrodla finansowania w ramach unijnej perspektywy budzetowej
2014-2020.



Uchwalenie Planu przez Rade Gminy Popielow otwiera droge dla jednostek samorza_du terytorialnego,
przedsi^biorcow, organizacji pozarzqdowych, osob fizycznych, spoldzielni mieszkaniowej o
przyznanie dofinasowania dla inwestycji, takich jak np.: termomodernizacja budynkow publicznych i
mieszkalnych, montaz instalacji odnawialnych zrodet energii, wymiana oswietlenia wewnetrznego i
ulicznego, modernizacja indywidualnych kotlowni itp.

Dla przedmiotowego projektu dokumentu zgodnie z art46 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.)
przeprowadzono postepowanie w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, ktore
objejo:

1. Uzgodnienie stopnia szczegotowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na
srodowisko.
2. Sporzajdzenie prognozy oddzialywania na srodowisko.
3. Uzyskanie wymaganych ustawy opinii.
4. Zapewnienie udziaJu spoleczehstwa w postepowaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pozn. zm) zapewniono mozliwosc udziaki spoteczenstwa w postepowaniu
dotycz^cym sporza_dzanego programu ochrony srodowiska na zasadach i w trybie okreslonym w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm. ).

Informacje o sporz^dzonym projekcie dokumentu oraz mozliwosci zapoznania sie z jego trescia^
i wnoszeniu wszelkich uwag i wnioskow, podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicy ogtoszeh tutejszego urzedu gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Urz^du Gminy
Popielow w Biuletynie Informacji Publicznej.


