
UCHWAŁA NR XII / 85 / 2016 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo". 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),  

Rada Gminy w Krzemieniewie  

uchwala, co następuje: 

§ 1.   Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo", 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  



UZASADNIENIE 

do 

UCHWAŁY NR XII / 85   / 2016 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo". 

W dniu 25 maja 2015 r. Rada Gminy Krzemieniewo przyjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.  

W dniu 14 maja 2015 r. Gmina Krzemieniewo złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wniosek o udzielenie pomocy na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzemieniewo” . Wniosek złożony przez 

Gminę Krzemieniewo przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i uzyskał 

dofinansowanie. W dniu 9 grudnia 2015 r.  podpisana została umowa o dofinansowanie 

realizacji w/w przedsięwzięcia. 

Zgodnie z wymogami konkursu, jak również wymogami prawa wystąpiono do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o odstąpienie od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Pismem z dnia 1 lutego 2016 r. o numerze WOO-III.410.761.2015.AO.2 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wyrazili zgodę na odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Tym samym, po dopełnieniu wymaganych formalności, dokument może 

zostać przyjęty przez Radę Gminy Krzemieniewo.  

Celem opracowania, a następnie wdrażania „Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Krzemieniewo” (PGN)  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 podniesiene 

efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na 

których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń  

w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań 

krótkoterminowych. 

Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy Krzemieniewo pozwoli Gminie na ubieganie 

się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w PGN, w szczególności środków 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, funduszy 

przewidzianych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, 

Programu LIFE+, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie. 


