
 

UCHWAŁA  Nr VI/52/2015  

RADY Miejskiej w Poniecu  

z dnia 12  czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Poniec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. 

§ 2. Warunkiem realizacji §1 jest uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla przedsięwzięć 

w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR VI/52/2015 

RADY Miejskiej w Poniecu  

z dnia 12 czerwca 2015r.  

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Poniec. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na 

podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów 

cieplarnianych.  

Podstawą wywołania niniejszej uchwały jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

dla przedsięwzięć w zakresie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej.  

Celem projektu 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,  

- poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) 

ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PKD). 

W ramach przygotowania Planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca 

wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią 

w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów 

cieplarnianych. 

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 60% jego kosztów kwalifikowanych. Środki na 

realizację zadań związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej zostały 

zabezpieczone także w budżecie gminy na 2015 r. Uchwałą nr V/39/2015 Rady Miejskiej 

w Poniecu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Poniec na rok 2015 

Uchwała o woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 

zgodnie z regulaminem naboru wniosków określonym przez WFOSiGW w Poznaniu jest 

jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie opisywanego 

przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

  

 

 

 

 

 


