PROJEKT
UCHWALA
Rady Gminy Popielow
z dnia 26 wrzesnia 2013 r.

w sprawie wyrazenia woli przystapienia do opracowania i wdrazania ,,Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Popielow"
Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645) Rada Gminy Popielow uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza si? wole przyst^pienia do opracowania i wdrazania ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Popielow".

§2
Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Popielow.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Wojt

Grazyna ]l$ska
Opracowat:
Ref. Inwestycji, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

UZASADNIENIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, ktory koncentruje si? na podniesieniu
efektywnosci energetycznej, zwiekszeniu wykorzystania odnawialnych zrodel energii oraz redukcji
emisji gazow cieplarnianych. Istota. ,,Planu..." jest osia,gniecie korzysci ekonomicznych, spotecznych
i srodowiskowych z dzialah zmniejszaj^cych emisj? gazow cieplarnianych.
Potrzeba sporz^dzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej:
1. Wynika ze zobowiqzan okreslonych w ratyfikowanym przez Polske Protokole z Kioto oraz
w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjetym przez Komisje Europejska. w grudniu 2008
roku. Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej UE sa;
• redukcja emisji gazow cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z
1990 r. lub innego, mozliwego do inwentaryzacji,
• zwiekszenie udziatu zuzycia energii ze zrodeJ odnawialnych do 20% w ogolnym
zuzyciu energii
• redukcja zuzycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 roku, czyli
podniesienia efektywnosci energetycznej.
2. Jest zgodna z polityka. Polski i wynika z zatozen narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej przyjetych przez Rade Ministrow 16 sierpnia 2011 roku,
3. Wypetnia obowi^zki natozone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywnosci
energetycznej okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej
(Dz. u. Nr 94 poz. 551 z pozn. zm.)
Posiadanie ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Popielow" bedzie niezbedne do uzyskiwania
dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Gospodarka niskoemisyjna bedzie
jednym z najwazniejszych obszarow interwencji Wspolnoty w najblizszych siedmiu latach, dlatego
znaczna czesc funduszy dla samorza.dow w latach 2014-2020 bedzie skierowana na realizacje tego
celu.

Gmina Popielow nadal ma ogromne potrzeby inwestycyjne m.in. w zakresie modernizacji istnieja.cej
infrastruktury publicznej. Jednym z zasadniczych problemow w jej obecnym funkcjonowaniu jest
wysoka energochtonnosc. Wysokie koszty energii powoduj^ znaczne obcialenie finansowe gminy.
Osobna^ kwestia^ pozostaje stan budynkow prywatnych, ktorych modernizacja wymagala bedzie
uwzglednienia inwestycji zwi^zanych z podniesieniem efektywnosci energetycznej. Przygotowanie
przedmiotowego dokumentu bedzie podstaw^ dla wnioskowania o dofinasowanie projektow z zakresu
efektywnosci energetycznej rowniez dla inwestorow prywatnych.
Proponowane rozwiqzanie wyznaczy kierunek strategiczny w zakresie inwestycji realizowanych na
terenie gminy zarowno przez samorz^d jak i podmioty prywatne ustalaja.c jednolite standardy w
zakresie oszczednosci energetycznej i zrownowazonego rozwoju energetycznego Gminy Popielow.
Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego iz upowaznienia Ministerstwa Gospodarki, Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ogtosit konkurs dla gmin, ktore przygotowuj^
plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokosc mozliwej do uzyskania dotacji pochodza.cej z Funduszu
Spojnosci wynosi 85% kosztow kwalifikowalnych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, dziatanie 9.3.
Przedstawiony projekt uchwaiy wymagany jest jako zala.cznik do wniosku o w/w dofinasowanie. W
zwia.zku z powyzszym podjecie przedstawionej uchwaty nalezy uznac za celowe i zasadne.

