UCHWAŁA NR IX/88/2016
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Miejska
Zagórowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów", w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/88/2016
Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów".
W dniu 29 kwietnia 2015 r. Rada Miejska Zagórowa przyjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W dniu 15 maja 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu złożony został wniosek o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w
Poznaniu na wsparcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
W dniu 5 listopada 2015 r. podpisana została umowa dotacji NR 305/U/400/707/2015 o
udzielenie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją
przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów”.
Zgodnie z wymogami prawa w dniu 09 października 2015 r. wystąpiono do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W dniu 27 października 2015 r. pismem nr DN-NS.9012.1463.2015 Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził pozytywną opinię w sprawie możliwości
odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska pismem WOO-III.410.684.2015.AO.1 z dnia 12 listopada 2015r. wezwał
Burmistrza Gminy Zagórów do uzupełnienia wniosku o wskazane w piśmie dane.
W dniu 17.11.2015 r. Burmistrz Gminy Zagórów przesłał wymagane uzupełnienie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-III.410.684.2015.AO.2
z dnia 21 grudnia 2015r. wyraził opinię, że projekt dokumentu „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Zagórów” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
odziaływania na środowisko.
Tym samym, po dopełnieniu wymaganych formalności, dokument może zostać przyjęty przez
Radę Miejską Zagórowa.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską Zagórowa pozwoli na ubieganie się o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 na spełnienie
obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.).
Z uwagi na konieczność uściślenia, uzupełnienia informacji zawartych w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu między innymi o: wskaźniki redukcji zużycia
energii, redukcji emisji CO2, informację o działaniach nie inwestycyjnych w zakresie
zamówień publicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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