
UCHWAŁA NR X/99/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród na lata 2015-2020"

Na podstawie art 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród na lata 2015-2020” stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz
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Uzasadnienie

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rajgród jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim
zakresem obszar terytorialny Gminy.

Opracowanie tego dokumentu jest odzwierciedleniem postulatów zawartych z Założeniach do Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz
zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach
administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Ponadto, pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie
efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), jak również daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020.

Treść i zakres Planu wynika z dokumentu zatytułowanego „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu
gospodarki niskoemisyjnej”, opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskaźniki emisji wykorzystane w dokumencie, wynikają natomiast z opracowań Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z dwóch części:

− Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw i energii na
terenie Gminy Rajgród),

− Planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających
się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej
źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jednoznacznie stwierdził zarówno Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Możliwość realizacji działań ujętych w planie, uzależniona jest jednakże od pozyskania zewnętrznych funduszy
w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Uchwalenie i przyjęcie do realizacji oraz do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z
opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Rajgród” przez Radę Miejską w Rajgrodzie ma bardzo
istotne znaczenie dla Gminy, gdyż otwiera drogę dla jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie
dofinansowania dla inwestycji, takich jak np.; termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, montaż
instalacji OZE, zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wymiana oświetlenia
wewnętrznego i ulicznego, modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne, modernizacja systemów
cieplnych, itp.
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