
Uchwała Nr xxxv/277l20l8
Rady Gminy Kolaczkowo
z dnia 27 marca 2018 r.

W sprawie: przyięcia do realiżacii ,,Planu 8ospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Kołaczkowo na lata 2077-2o2v'.

Napodstawieań18ust.l,Wzwiązkuzart.7u§t.lpkt3i15ustawyzdnia8marca1990roku
o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm,) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala
co następuje:

§1.
Przyjmuje się do realizacji ,,Plan 8ospodarki ni§koemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo na lata
2017-2020" stanowiący zatącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§3.
Uchwała WchodziW życie z dniem podjęcia.
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uzasadnienie
Do Uchwaty Nr )uxv/277/2018

Rady G'miny Kołaczkowo
z dnia 27 marca 2018 r,

W sprawie: przyjęcia do realizacii ,,Planu gospodarki
dla Gminy Kolaczkow o na lata 2o77-2o2g' .

niskoemisyinei

Plan Bospodarki niskoemisyjnej dla 6miny Kołaczkowo jest dokumentem strategicznym,
obejmującym swoim zakresem obszarterytorialny 8miny. lstotą planu jest określenie Wizji rozwoju
8miny W kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korżyści
środowiskowe, społecżne iekonomiczne, opracowahie Planujest zgodne z polityką PolskiiWynika
z założeń Narodowe8o Programu RożWoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych
przez Radę MinistróW 16 5ierpnia 2011 r. Ponadto pomoże W spełnieniu obowiązkóW nałożonych
na jednostki sektora publicznego W zakresie efektywności ener8etycznej, określonych W ustawie
z dnia 20 maja 2016 r. efektywności energetycznej (Dz.U,2016.831},

Dokument składa się 2 inwentaryzacji emisji dwutlenku Węg|a, która opiera się na danych
dotyczących zużycia paIiw ienergii na terenie 6miny Kolaczkowo oraż planu działań na rzecz
8ospodarki niskoemisyjnej, W którym Wskazano propozycje dżiałań przyczyniających
się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazóW cieplarnianych,
a także Wskazującej źródla finansowania w ramach unijnej perśpektywy budżetowej 2014- 2020.

Zgodniezart.48 ust. 1iust.2 ustawy z dnia 3 paźdżiernika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i je8o ochronie, udźjale spoleczeństwa W ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziai}Ąłania na środowisko IDZ.U.2017.7405 ze zm,), or8an opracowujący
projekt dokumentu, po uzgodnieniu z Właścjwymi organami (m.in. Regionalnym Dyrektorem
ochrony Środowiska) moźe odstąpić od przeprowadżenia strate8icznej oceny oddżiaływania
na środowisko jeźeIi uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczące8o
oddziaływania na środowisko oraz W prżypadku, gdy anallzowany dokument dotyczy niewielkich
modyfikacji przyjętych już dokumentóW lub obszaróW W granicach jednej 8miny,
Biorąc pod uwagę, powyźsże Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska
W Poznaniu oraz WieIkopolskiego Państwowego Wojewódzkie8o lnspektora sanjtarne8o
w Poznaniu z Wniosk;em dotyczącym uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadżenia
strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko.

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Poznaniu pismem unak:
Woołl1,410.2018.AM.4 ż dnia g marca 2018 r. stwierdził, że projekt ,,Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo na |ala 2ol7-2o2o" nie Wymaga przeplowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środoWisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki ln5pektor sanitarny W Pożnaniu opinią sanitarną
znak: DN-Ns,9012,70.2018 ż dnia 25 stycznia 2018 r. uzgodnił poz}tt/Wnie możliwość odstąpienia
od przeprowadżenia procedury przeprowadżenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla przedmiotowe8o dokumentu,

Dokument przeszedl róWnież pozytywnie Weryfikację przeplowadzoną przez Wojewódzki
Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Poznaniu pod kątem zgodności
ż Wytycznymi dotyczącymi opracowania PlanóW Gospodarki Niskoemisyjne.i,

Możliwość realiżacjidzialań ujętych W planie, uzaleźnionajest od pozyskania zewnętrznych
funduszy w perspektywie budżetowej 20I4-2o2o, a opracowany Plan stanowi nieżbędny
dokument, Umożliwiający ubieganie się o środkóW pomocowe, Uchwalenie i przyjĘcie do realizacji
oraz do Wieloletnie8o Planu Finansowego inwestycji Wynikających z opracowane8o
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo prżeż Radę Gminy Kołaczkowo
ma bardzo istotne żnaczenie,8dyż otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących
m.in, termomodernizację budynkóW uźWeczności publlcznej imiesZkalnych, modernizację źródeł
ciepla cźy instalację odnawialnvch źródel ener8ii, 
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