UCHWAŁA NR V/45/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 11 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Drezdenko"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2013.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Drezdenko”
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energiioraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą .Planu ..." jest osiągnięcie korzyści
ekonomicznych,społecznychi środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej:
1. Wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w
pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej UE są:
• Redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z
roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,
• Zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 20% w ogólnym
zużyciu energii
• Redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli
podniesienie efektywności energetycznej
2. Jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku
3. Wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 L, o efektywności
energetycznej (Dz.U.2011.94.551 z późn. zm.) Posiadanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w
Gminie Drezdenko" będzie niezbędne do uzyskiwania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2014-2020. Przechodzenie do gospodarki niskoemisyjnej będzie jednym z
najważniejszych obszarów interwencji Wspólnoty w najbliższych siedmiu latach i obok budowy
gospodarki opartej na wiedzy, również w tym zakresie alokowane będą znaczne środki polityki
spójności społeczno -gospodarczej. Stąd w ocenie projektów samorządowych w kolejnym okresie
programowania szczególnego znaczenia nabierze kwestia wpływu nowych inwestycji na realizację
celów gospodarki niskoemisyjnej.Gmina Drezdenko nadal ma ogromne potrzeby inwestycyjne m.in.
w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury publicznej. Jednym z zasadniczych
problemów w jej obecnym funkcjonowaniu jest wysoka energochłonność. Wysokie koszty energii
powodują znaczne obciążenie finansowe gminy. Osobną kwestią pozostaje stan budynków
prywatnych, których modernizacja wymagała będzie uwzględnienia inwestycji związanych z
podniesieniem efektywności energetycznej. Przygotowanie przedmiotowego dokumentu będzie
podstawą dla wnioskowania o dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej
również dla inwestorów prywatnych. Proponowane rozwiązanie wyznaczy kierunek strategiczny w
zakresie inwestycji realizowanych na terenie gminy zarówno przez samorząd jak i podmioty
prywatne ustalając jednolite standardy w zakresie oszczędności energetycznej i zrównoważonego
rozwoju energetycznego Gminy Drezdenko. Proponowana uchwała intencyjna wpisuje się w
działania proponowane samorządom przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Gospodarki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pozwoli na podjęcie starań o
dofinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko” w ramach
ogłoszonego konkursu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego konkursu gmina może uzyskać
dofinansowanie przygotowania programu kwotą sięgającą 85% przewidywanych kosztów
kwalifikowanych.
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