UCHWAŁA Nr 125/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 15w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015.1515. j.t.) oraz w związku z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.2011.94.551 z późn. zm.) - Rada Miasta Józefowa uchwala co
następuje:
§ 1.
Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań
dla Gminy Józefów pozwalające na wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej. Celem sporządzenia
oraz wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest poprawa efektywności energetycznej w
budynkach na terenie Gminy Józefów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w tym głównie CO2,
a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W efekcie podjęte działania
przyczynią się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Józefów, a tym
samym poprawy jakości życia mieszkańców.
Cele opracowania dokumentu wpisują się w strategię UE, w zakresie transformacji gospodarki
Europy w kierunku niskoemisyjnym. Pokrywają się one m.in z priorytetami pakietu klimatycznoenergetycznego przyjętego przez UE zakładającego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł o 20% (dla obszaru Polski przyjęto 15%)
oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.
Ponadto opracowanie planu wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera ocenę stanu istniejącego wraz z identyfikacją obszarów
problemowych oraz inwentaryzację zużycia energii i emisji CO2 na obszarze Gminy. Na podstawie
analizy w/w elementów określono działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne realizowane w latach
2015-2020 na terenie Gminy Józefów, które przyczynią się do redukcji zużycia energii oraz emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej zwiększy
szanse Gminy, mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania
ze środków krajowych i Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 na planowane
inwestycje.
Zgodnie z art. 18 ust.1 i 2, pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
organem właściwym do przyjęcia i uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Józefów
jest Rada Miasta Józefowa.
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