UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z późn. zm.).- Rada Gminy w Rybczewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rybczewice", w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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UZASADNIENIE
W dniu 21 października 2013 r. Rada Gminy w Rybczewicach przyjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia woli do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W dniu 23 października 2013 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie złożony został stosowny wniosek o przyznanie dofinansowania
w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
W dniu 10 marca 2014 r. Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 1
z oceny formalnej (podstawowej i dodatkowej) wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.
Wniosek złożony przez Gminę Rybczewice znalazł się na 83 pozycji rankingu. W dniu 3 lipca
2014 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji ww. projektu.
Celem opracowania, a następnie wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie
Rybczewice” (PGN) jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego
do roku 2020, tj.
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3. redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywno ści energetycznej.
Trzon dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w Gminie
Rybczewice, w wyniku której określono ilość zużytej energii i emisji CO2 w roku 2000.
Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartą w poradniku „Jak
opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, szczegółowo opisaną
w rozdziale szóstym niniejszego dokumentu. Wyniki inwentaryzacji bazowej stanowią punkt
wyjścia dla władz Gminy do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w
pakiecie klimatyczno-energetycznym (3x20) i Protokole z Kioto. Dla roku 2013 sporządzona
została inwentaryzacja kontrolna, mająca na celu monitorowanie osiąganych rezultatów i
porównywanie ich z założonym celem redukcji emisji dwutlenku węgla.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy Rybczewice pozwoli Gminie na ubieganie się
o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w PGN, w szczególności środków
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, funduszy
przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Programu LIFE+, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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