
UCHWAŁA  Nr XL/308/2013
RADY Gminy w Masłowie

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu   gospodarki
niskoemisyjnej 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić  wolę  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy
Masłów.

§ 2.

Warunkiem realizacji  § 1 jest uzyskanie środków zewnętrznych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

                                                                



Uzasadnienie do uchwały Nr XL/308/2013

Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 października 2013 r.

Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  jest  dokumentem  strategicznym,  który  koncentruje  się  na
podniesieniu  efektywności  energetycznej,  zwiększeniu  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  oraz
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Celem planu będzie wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno -energetycznego do
roku 2020, tj.:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
           energetycznej.

Plan będzie określał jako podnieść efektywność energetyczną, czyli obniżyć koszty zużycia energii, a także
poprawić jakość powietrza w gminach. Opracowanie takiego zwiększa możliwość przyszłego finansowania
tych działań.   Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii  Europejskiej,  dlatego
znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu.

Polskie gminy,  mające wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne często nie myślą o realizacji  inwestycji  w
zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Do tego wysokie koszty energii to
duże obciążenie finansowe dla gmin, a problem zanieczyszczonego powietrza jest poważnym zagrożeniem
dla zdrowia ich mieszkańców. Konieczność działania w zakresie ograniczania emisji jest często postrzegana
jako problem, tymczasem gospodarka niskoemisyjna oznacza opłacalne dla gminy inwestycje przynoszące
poprawę jakości życia każdego jej mieszkańca, czyli czystsze powietrze, oszczędności w zakresie kosztów
energii i bezpieczeństwo energetyczne.

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i z upoważnienia Ministerstwa Gospodarki, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 2 sierpnia 2013r. ogłosił konkurs dla gmin, które
przygotowują plany gospodarki  niskoemisyjnej.  Wysokość możliwej  do uzyskania dotacji  pochodzącej  z
Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3.

Przedstawiony projekt uchwały wymagany jest jako załącznik do wniosku o w/w dofinansowanie.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

Jeśli  dofinansowanie  nie  zostanie  przyznane,  Radzie  Gminy  Masłów  zostanie  przedstawiony  projekt
uchylenia niniejszej uchwały.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


