
UCHWAŁA NR XXII/118/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 
2016 - 2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Zmienia się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016 -  2020” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy jest kluczowym dokumentem przy 

ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających 

gospodarkę oparta na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

i zastosowanie technologii ograniczających emisję. Pokazuje w jaki sposób i jakimi działaniami 

gmina zmierza do redukcji zużycia energii finalnej, zwiększenia udziału energii pochodzących 

z OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej musi być pozytywnie zweryfikowany przez doradcę 

energetycznego będącego pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozytywna opinia doradcy energetycznego WFOŚiGW będzie 

wymagana przy składaniu wniosku na dofinansowanie ze środków UE. Dlatego, też PGN przyjęty 

przez Radę Gminy Czernikowo Uchwałą nr XV/77/2016 z dnia 24 marca 2016 r. został przekazany 

do WFOŚiGW celem zaopiniowania. W wyniku analizy do PGN zostały zgłoszone uwagi 

i zalecenia. Przedłożony PGN został zaktualizowany o uwagi przedstawione przez WFOŚiGW 

i uzyskał pozytywną opinię doradcy energetycznego.

PGN jest dokumentem, dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, co potwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy pismem znak WOO.410.516.2016.MD1 z dnia 28 listopada 2016 r. oraz Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak NNZ.9022.1.605.2016 z dnia 

7 grudnia 2016 r.

Opracowany PGN jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się 

o zewnętrzne środki finansowe na realizację wielu przedsięwzięć, w nowej perspektywie 

finansowej na lata 2014-2020.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


