UCHWAŁA NR XL/304/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 i 645) Rada Miejska w Szubinie uchwala, co nastepuje:
§ 1. Rada Miejska w Szubinie wyraża wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzanym przez jednostki samorządu
terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych,
takich jak, m. in.: zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych,
zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju technologii.
Wspomniane plany gospodarki niskoemisyjnej stanowią odpowiedź na zobowiązania określone
w ratyfikowanym przez Polskę protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez
Komisję Europejską w grudniu 2008 r. Wymogi te dotyczą w szczególności redukcji gazów cieplarnianych,
redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej zgodna jest zatem z polityką Polski,
wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę
Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r., a także związana jest z obowiązkami nałożonymi na jednostki sektora
publicznego w zakresie efektywności energetycznej przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm).
Ponadto w dniu 2 sierpnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił
konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i porozumień,
które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej, w ramach którego wysokość możłiwej do uzyskania
kwoty dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Przedstawiony projekt
uchwały wymagany jest natomiast jako załącznik do wniosku o wyżej wymienione dofinansowanie.
W związku z przygotowywaniem Planu, który obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami
i odbiorcami energii, przewiduje się wykonanie inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych
z obszaru całej Gminy oraz wnikliwe przeanalizowane możliwego stopnia redukcji zużycia energii wraz
z ekonomiczno - ekologiczną oceną efektywności założonych działań.
Reasumując stwierdzić należy, iż wdrożenie Planu ułatwi adaptację Gminy Szubin do wymogów gospodarki
niskoemisyjnej.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione.
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