
 

 

Uchwała Nr XLVII/446/2013 
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 20 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu 

gospodarki niskoemisyjnej  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki 
niskoemisyjnej w Gminie Karczew. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 Przewodniczący Rady 

  Tadeusz Marton 
 
 

 



UZASADNIENIE  
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy jest dokumentem strategicznym 

opracowywanym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych takich jak: zwiększenie efektywności energetycznej, 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Plan sporządzany jest jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, 
określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz pakiecie klimatyczno-
energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, w szczególności 
dotyczących redukcji zużycia energii, a także wzrostu udziału zużycia energii z odnawialnych 
źródeł. 

Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie będzie warunkiem koniecznym 
do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Gospodarka niskoemisyjna to 
jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla 
samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja 
Wdrażająca Priorytet IX. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, ogłosił konkurs 
projektów w ramach działania 9.3 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
– plany gospodarki niskoemisyjnej”. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego 
mogą pozyskać dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych na opracowanie planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych 
pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów 
cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej  
z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie  
i promocja zapisów wynikających z planów. 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie opracowania planu 
gospodarki niskoemisyjnej jest Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
  Tadeusz Marton 

 
 


