UCHWAŁA NR XVII/148/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 5 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XII/92/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XII/92/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki w zakresie treści załącznika, w następujący
sposób:
1) w rozdziale 1 STRESZCZENIE, na stronie 3:
a) po zdaniu "Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii finalnej przedstawiono w
podziale na ww. obszary dla roku bazowego 2013", wprowadzono zapis: „Rok ten został przyjęty z uwagi
na dostępność w miarę kompletnych i wiarygodnych szczegółowych danych, pozwalających na ocenę
gospodarki paliwami i energią na obszarze gminy Pszczółki”,
b) po zdaniu "W wyniku realizacji działań przedstawionych w harmonogramie na terenie gminy Pszczółki
zostanie osiągnięty efekt w postaci obniżenia zużycia energii finalnej na poziomie 1 593 MWh/rok oraz efekt
ekologiczny - w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla ekwiwalentnego w wysokości 782,1 Mg CO2eq
/rok.", wprowadzono zdanie: „W wyniku realizacji działań emisja CO2 w 2020 roku na terenie gminy
Pszczółki w porównaniu do roku 2013 ulegnie redukcji o 12,8%, zużycie energii końcowej (finalnej)
zmniejszy się o 8,14%, a udział produkowanej energii z OZE będzie wynosił ok. 15%”,
2) w rozdziale 6 ANALIZA STANU AKTUALNEGO:
a) w podrozdziale 6.3.3. na stronie 9 dodano, jako ostatnie zdanie: „Gmina nie posiada gminnego transportu
publicznego. Mieszkańcy korzystają z transportu publicznego obsługiwanego przez spółki z Gdańska i
Tczewa”,
b) w podrozdziale 6.3.6. na stronie 11:
- zmieniono treść zdania drugiego, które otrzymuje brzmienie: „W gminie Pszczółki głównie
wykorzystywana jest energia słońca na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej wody
użytkowej”,
- dodano ostatnie zdanie w brzmieniu: „Gęstość zabudowy nie pozwala na budowę farm wiatrowych,
ale nie jest wykluczony rozwój małych elektrowni wiatrowych”,
3) w rozdziale 9 DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA OKRES OBJĘTY PLANEM DO ROKU 2020 Z
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030
a) w podrozdziale 9.4 tabela 21 - str. 44 i 45, w kolumnie "termin realizacji"
- w wierszu 5 - zmieniono zapis „2019-2022" na zapis"2019-2020",
- w wierszu 7 - zmieniono zapis „2018-2022” na zapis „2018-2020”,
- w wierszach 8-9 - zmieniono zapis „2015-2022” na zapis „2015-2020”,
- w wierszu 11 - zmieniono zapis „2014-2022” na zapis „2014-2020”,
b) w podrozdziale 9.5 na stronie 48, po pierwszym zdaniu dodano zapis: „W wyniku realizacji działań emisja
CO2 w 2020 roku na terenie gminy Pszczółki w porównaniu do roku 2013 ulegnie redukcji o 12,8%,
zużycie energii końcowej (finalnej) zmniejszy się o8,14%, a udział produkowanej energii z OZE będzie
wynosił ok. 15%”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki został uchwalony uchwałą nr
XII/92/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca), sprawdzając zgodność jego zapisów z
wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach którego został sporządzony, przedstawił
swoje uwagi do PGN w LIŚCIE SPRAWDZAJĄCEJ. Na ich bazie zostały opracowane zmiany
opisane w treści uchwały.
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