
UCHWAŁA NR XIX/150/2020 

RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie uszczegółowienia Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/168/2017 w sprawie zatwierdzenia i 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1, 3 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z poźn. zm), art. 82 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z poźn. zm), Rada Gminy Złota uchwala co następuje: 

§ 1.W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/168/2017 w sprawie zatwierdzenia i 

przyjęcia do realizacji 	Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota dokonuje się  nsp. 

uszczegółowień: w pkt 8.5 Harmonogram działań  - „Modernizacja energetyczna z wykorzystaniem OZE 

budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą  wyposażenia tych obiektów na energooszczędne" 

uszczegóławia się  powyższe działanie poprzez wprowadzenie zapisu: 

Dotyczy termomodemizacji budynków( w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota.) : 

-Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej ,u1. Parkowa 4, 

- Budynku Biurowego w Złotej ul. Parkowa 17 

- Świetlicy wiejskiej w Stawiszycach 

-Świetlicy wiejskiej w Miemowie 

- Domu Ludowego w Chrobrzu 

Dotyczy termomodemizacji pozostałych budynków komunalnych 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZE O ICZĄCY 
DY GMINY 

Adam Wypych 



UZASADNIENIE 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie 
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie 
efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł  energii. 
Czynności te w konsekwencji mają  służyć  wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę  
jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań  inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich 
obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, 
gospodarka odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię. 
Uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala Gminie Złota, jej podmiotom oraz 
mieszkańcom pozyskać  fundusze unijne na działania takie jak: termomodemizacja budynków czy 
wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł  Energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
podniesie szanse Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie 
dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Natomiast uszczegółowienie zapisów 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podyktowane jest w miarę  zmieniających się  potrzeb , a co za 
tym idzie uaktualnienie i uszczegółowienie zapisów jego jest konieczne. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 
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