
Uchwała Nr XVI/155/16  

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 29 września 2016 r.  
  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”  

 

 

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 (Dz. U. z 2016, poz. 446) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  

Uchwały Nr XVI/155/16  

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.09.2016 r.  

  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”  

 

 W związku z wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry” niezbędne jest załączenie Uchwały 

Rady Miejskiej w Pyzdrach o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, 

społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów 

strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia 

efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia 

nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Podstawą opracowania efektywnego Planu będzie inwentaryzacja emisji gazów 

cieplarnianych z terenu gminy (w dwóch obszarach: Samorząd i Społeczeństwo) oparta na jej 

bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną 

zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne 

przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonych celów.  

Przygotowany dokument pozwoli gminie, ale również mieszkańcom i przedsiębiorcom  

z terenu gminy, wnioskować w nowej unijnej perspektywie finansowej o środki przeznaczone 

na termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia, czy też rozwój odnawialnych 

źródeł energii.  

 

 


