
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XIII/…/2016 

RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 25 lutego  2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 

2015-2020” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosław 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Pakosław z 

dnia 26 maja  2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia 

Planu Gospodarki Niskomemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu 

efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do tej pory Gmina Pakosław nie posiadała Planu 

gospodarki niskoemisyjnej   

Dokument ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z 

zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.                                         

Celem planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno- energetycznego do 

roku 2020, tj.: 

 - redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 - zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 - redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie        

   efektywności energetycznej. 

Istotą planu jest zapewnienie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, działań mających na celu zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii i wzrost 

innowacyjności, zmniejszenie energochłonności a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi 

konkurencyjności gospodarki. 

Opracowany ”Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020” 

będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków 

pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-

2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. 

termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, 

instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


