
UCHWAŁA NR LII/399/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej, 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 

(PNG) Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza 
Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna wraz 
ze stworzeniem bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów 
cieplarnianych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013 

§ 2. Planowany czas realizacji zadania przewidywany jest na lata 2014-2015. 

§ 3. Źródłem zabezpieczenia środków będą dochody własne Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kościerzyna przyjmując uchwałą XXXIII/262/12 Rady Miasta z dnia 12 sierpnia 2012 r. Plan działań na
rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna (SEAP), oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej
Kościerzyna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 (uchwała XLIV/356/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
24 kwietnia 2013 r.) zobowiązała się do realizacji działań podnoszących efektywność energetyczną i zredukowania emisji
CO2 na terenie miasta Kościerzyna o co najmniej 20% do roku 2020.
Gmina Miejska Kościerzyna zobowiązała się również, iż do roku 2016 opracuje rozwiązania prawne poprzez uchwalenie
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, służące utrzymaniu efektów osiągniętych po realizacji zadania pn. „KAWKA w
Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację połączoną z termomodernizacją budynków” oraz zadania
„KAWKA w Kościerzynie. Rozwój sieci ciepłowniczej szansą ograniczenia niskiej emisji”, realizowanego przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie.
W związku z tym, zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów, poprzez
opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, koncentrującym się na podniesieniu efektywności
energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą
planu gospodarki niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Według wstępnych założeń Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, gminy które opracują plan gospodarki
niskoemisyjnej będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie za zadania z zakresu
ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii..
Podjęcie przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej jest niezbędne w celu złożenia do 31 października br. wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Priorytet IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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