UCHWAŁA NR XXIV/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp."
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Książ Wlkp.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki
dla gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport
publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami,
zaopatrzenie w ciepło i energię.
Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności
energetycznej.
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W nowym okresie programowania 2014 - 2020 posiadanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej będzie warunkiem pozyskania środków finansowych na takie przedsięwzięcia jak:
termomodernizacja obiektów, modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych, energooszczędnego
oświetlenia publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności
energetycznej i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Brak tego dokumentu może wykluczyć
Gminę z możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne.
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów
gospodarki niskoemisyjnej, gmina Książ Wlkp. wsytąpiła z wnioskiem o dofinansowanie
sporządzenia przedmiotowego Planu dla gminy Książ Wlkp. Elementem niezbędnym dokumentacji
aplikacyjnej jest niniejsza uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i
wdrażania gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Książ Wlkp.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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