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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Pan Edward Paciorek

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w załączeniu przedkłada poniższą 
uchwałę celem podjęcia:

1. projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dła Gminy Zdzieszowice na łata 2015-2020”.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż w wyniku weryfikacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020” przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedmiotowy dokument w treści 
uległ drobnym zmianom, w związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Wszelki wyjaśnienia (zmiany) zostaną przedstawione Radnym na najbliższej sesji 
14 września br. przez przedstawiciela firmy Albeko Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Załącznik:
- projekt uchwały



Projekt

z dnia 7 września 2016 r. 
Zatwierdzony przez........

Projekt uchwały ni© budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym 
R a d c a  Prawny

Elżbieta M kitów-Pakur-

UCHWAŁA

z dnia ....................2016 r.

IV gprOjrie zmiany uchwały w sprawie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na łata 
1 2015-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515, 1890) oraz założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę 
Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. zmienia się 
załącznik, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice jest wymagane w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji. W ramach planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice ujęte zostały działania 
niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, plan gospodarki 
niskoemisyjnej obejmuje cały obszar gminy, a działania operacyjne w nim zawarte obejmują okres do 2020 
roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości 
powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.
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