
UCHWAŁA NR ……………… /2013 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

z dnia ……………………. 2013 roku 

w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do opracowania i wdraŜania planu gospodarki 
niskoemisyjnej w Gminie Miasta Lipna  

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 1  oraz art. 18 ust. 2 ust. 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 615), uchwala się co następuje: 

§ 1. WyraŜa się wolę przystąpienia do opracowania i wdroŜenia planu gospodarki niskoemisyjnej 
w Gminie Miasta Lipna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

  
  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Lipnie 
 
 

Maria Turska  



Uzasadnienie do Uchwały …………../2013 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia ……………….. 2013 roku 

w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do opracowania i wdraŜania planu gospodarki 
niskoemisyjnej w Gminie Miasta Lipna 

Gmina Miasta Lipna nie posiada planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego, 
który ma się przyczynić do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 
roku 2020 (przyjętym przez Unię Europejską w 2009 r.), tj.: 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

- redukcji zuŜycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej, a takŜe do poprawy jakości powietrza. 

Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej 
oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mogą być finansowane 
m.in. z budŜetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze 
środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Warunkiem 
pozyskania ww. środków finansowych będzie w najbliŜszej przyszłości posiadanie przez gminę planu 
gospodarki niskoemisyjnej. Jego brak moŜe wykluczyć jednostkę samorządu terytorialnego 
z moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne dla inwestycji z zakresu np. 
termomodernizacji obiektów uŜyteczności publicznej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja WdraŜająca 
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 uŜyteczności 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 wdraŜaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a takŜe informowanie 
i promocja zapisów wynikających z planów. Plan powinien obejmować zakres działań operacyjnych 
obejmujący najbliŜsze 3-4 lata od zatwierdzenia planu. Przedstawione w planie działania muszą być 
spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Lipna. 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie opracowania planu gospodarki 
niskoemisyjnej jest Uchwała Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie wyraŜenia woli przystąpieniu do 
opracowania i wdraŜania planu gospodarki niskoemisyjnej. 

  

  

  
  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Lipnie 
 
 

Maria Turska  
 


