
UCHWAŁA NR X / 52/2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowice Wielkie na lata 2015-2025  

z perspektywą do roku 2030 

  

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Janowice Wielkie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do  właściwości  rady  gminy  należą  wszystkie  

sprawy  pozostające  w  zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy 

stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy: 1)  ładu  przestrzennego,  gospodarki  nieruchomościami,  ochrony  

środowiska  i przyrody oraz gospodarki wodnej. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie 

działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych 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. Istotą planu jest 

osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.  

  

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 ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Brak tego 

dokumentu może wykluczyć Gminę i wszystkie podmioty na jej obszarze z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie zewnętrzne. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 


