Uchwała Nr XlI/99/2015
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej
lata 2015-2020"

dla Gminy Miejskiej Koło na

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1), 3) i 15) ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Kole
uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się .Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 20152020",
stanowiący
załącznik
nr
1
do
niniejszej
uchwały,
realizowany
w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna - Działanie 9.3 Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/99/2015
Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na
lata 2015-2020"
Podstawą opracowania Planu jest Uchwała Nr XXXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej, realizowanego w ramach Priorytetu IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej
(Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Ponadto Uchwałą Nr LI/46512014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. Rada Miejska w Kole zgodziła
się na przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło" będących w dyspozycji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą .Planu ..." jest osiągnięcie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest narzędziem mającym przyczynić się m.in. do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
•

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

•

zwiększenia udziału zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

•

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.

Potrzeba sporządzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej związana jest również ze
zobowiązaniami określonymi w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto, jest zgodna
z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r. Przedmiotowy
plan dla Gminy Miejskiej Koło pomoże ponadto w spełnieniu obowiązków nałożonych na
jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z późno zm.).
Treść i zakres Planu wynika z Załącznika Nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013,
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - "Szczegółowe zalecenia
dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej", prowadzonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej składa się z dwóch części:
• inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia
paliw i energii na terenie Miasta Koła,
• planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w którym wskazano propozycje działań
przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej miasta oraz redukcji emisji
gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej
perspektywy budżetowej 2014-2020.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi
zmianami) dokument .Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata
2015 - 2020" podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2015 do
26.05.2015 w Urzędzie Miejskim w Kole.
W dniu 03 czerwca 2015 r. (DN-NS.9012.736.2015) Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu, w odpowiedzi na złożony w dniu 06 maja 2015 r. wniosek, na
podstawie art. 48 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnił możliwość odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla .Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020".
W odpowiedzi na wniosek z dnia 06 maja 2015 r. uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2015 r.
.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020" uzyskał
pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia
25 czerwca 2015 r. nr WOO-III.410.271.2015.MM.3) wraz z uzgodnieniem odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z treścią art. 48 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
Burmistrz Miasta Koła podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla .Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Koło na lata 2015-2020".
Możliwość realizacji działań ujętych w planie, uzależniona jest jednakże
zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-2020.

od pozyskania

Uchwalenie i przyjęcie do realizacji oraz do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji
wynikających z opracowanego .Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło
na lata 2015-2020" przez Radę Miejską w Kole ma bardzo istotne znaczenie dla Gminy
Miejskiej Koło, gdyż otwiera drogę dla jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych, dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
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.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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