RADAMIEJSI(A
W

KOLBUSZOWEJ
Uchwala Nr XV/l9ll15
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 30 pafldziernika 2015r.

w sprawie przyjgcia i wdro2enia ;Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy
I(olbuszowa.
Napodstawie art. 7 ust' I pkt I rar zwiqzkuzart.18 ust.2 pkt 6 ustawy
zdnjag marca
1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz, rJ. z 20r3r., poz. sg4 j.t.
p62n.zm.)
oraz na
- z
podstawie zalozen Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjgtego
przezRadg Ministrow l6 sierpnia 2011r.;
Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

sig i wdraha do realiz:acji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
lata 2015 - 2020, w trrzmieniu okreSlonym w zalqczniku do niniejszej
$ 2 wykonanie uchwaly powierza sig BuLrmistrzowiKolbuszowei.
$ 3 Uchwala wchodzi

w zycie z dniem jej podjgcia.
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UZASADNIENIE Do ucHwAtr y Nr xv/r9llrs RADY
MIEJSKIE.I
W KOLBUSZOWE.I z rJnia30 paLdziernika 2015r.
w sprawie przyjgcia ,,Planu gospotlarki niskoemisyjne,j
dla Gmin,y l(olbuszowa,,

PIan
prz
w sprawie
przyiEtej

n

iskoemisyj nej.

i

'isl<oemisyjnej

dla Gnriny I(olbuszowa zostal opracowany zgodrrie
z tre(ci4

ejsl<4 w Kolbuszowej uchwaty ),lr

XLIV/49 7l13 z dnia29 iaidziernika20l3r.
zgody na pfzyst4pienie do opracowania i wdra2at'tLa planu
gospodarki

Jest to dokument, kt6rego celem.iest okreslenie
wizji rozwoju Gminy I(olbuszowa w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej' pozwalaj4cej osii4gn4i
dlugofalowe korzysci Srodowiskowe, spo{eczne
i ekonomiczne' Kluczowym elementem oprarlowanego PlanLr jest
wyzna czettiecel6w strategicznych

i

szczeg6lowych, realizrtj4cych okre6lon4 wizjg Grliny

w zakresie zwigkszenia ef'ektywnosci
energetyczrlej, zrnnie.jszenia emis.ii gazow cieplarniany
cl'r orazwdrozenia nowych technologii, zgodnie

z przyjgtq zasad4 zr6wltowazonego rozwoju. opracowanie
Planu jest wyrrikiern ratyfikow ar.tia przez
Polsl<g Protokolu z I(ioto, przy.igtym prze:z l(omisjg
Europejskq w grudniu 200gr. pakierern
klimatyczno-energetyoznym, kt6ry skutkLrje s;zeregiem
obowi4zk6w , w szczegolnoSci konieczno6ciq
redukc-ii gazow cieplarnianycl'r i zuzycia energii, a tal<Le
zwigkszeniem udzialu wykorzystywania
energii ze 2rodet odnawialnych. opracowanie Planu wynika
r6wnie2 z przyjEtych przez Radg
Ministr6w w 201 I r. Zalo1eh Narodowego Progranru Rozwoju
Gospodarki Niskoernisyjne.j.
Tresi izakres opracowanego zat4cznika do pro.jektu niniejszej Lrchwaly
*ynitu zzal4czrika
nr 9 Regulaminu konkursu Nr 2/PoliStg.ltzol3 Prograrnu
operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2001-2013' Tre66 dokumentu w pelni uwzglgdnia zalecenia
dotycz4ce struktury planu

gospodarki niskoemisyjnej opracowane przezNarodowy'
Fundusz ochrony Srod,rwiska i cospodarki
Wodnej,
Zal4czony do niniejszego projektu uchvraly dokunrent sklada sig
z2 zasadyriczycS czgsci:

r
o

inwentaryzacji emisji gazow cieplarnianych nra terenie Gminy
Kolbr,rszowa
obszarach: samorzqd i sporeczefistwo), opieraiEcej sig nazui-yciuenergii
i pariw,

(w dw6ch

pfanu dzialafi'

w kt6rym wskazano dzialania prze>widziane do realizacji rv latach 20ls-2020.
przyczyniaj4ce sig do poprawy efektywno6ci r:nergetyc z'rej oraz
redukc.ji emisji gaz6w

cieplarnianych,

W Swietle art' 48 ust. I ustawy z dnia 3 pa2d.ziernika 2008r. o Lrdostgpnianiu
informacji
Srodowisku i jego ochronie, udziale spo.leczerisfwar w ochronie Srodowisl<a
oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. lJ. z20l3n. poz. l2ll5 ze zrn.), Bunnisrrz

o

Kclbusz.owe.i wszczEl
postgpowanie administracyjne dotycz4ce strategicznej oceny oddziatywania
na Srodowisko dzialai
okreSlonych w przedmiotowym dokumencie, wystgpujqc jednoczesnie
do Regirrnalnego Dyrektora
ochrony Srodowiska Rzeszowie i Paristwowego Wojew6dzkiego lnspektora
Sanitarnego w Rzeszowie
o wydanie stosowych opiriii co do potrzeby prz:eprowadzr:niatakowej
oceny. organy wsp6ldziataj4ce

w swoich opiniach nie potwierdzily potrzeby
Flrzeprowa<lzenia strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko dla tego dokumentu. W zwi4zl<u z powyi:szym Burmistrz
Kolbuszowej odst4pil od
przeprowadzenia strategicznej oceny dokumentu wydajqc stosowle
obwieszczenir:,
Tak wigc opracowany dokument w Swietle obowiqzuj4cego prawa spelnia
wszelkie przeslanki
do przyjqcia przedmiotowej Lrchwaly.
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