
 

            
 

UCHWAŁA Nr  XXV/257/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-
2020 z perspektywą do 2023 roku.  
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Przyjmuje się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 
2015-2020 z perspektywą do 2023 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz 
przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie 
zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, 
wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego 
transportu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz 
korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez 
poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. 

Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych  
i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności 
energetycznej, wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Borne Sulinowo, jej podmiotom 
oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja 
budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Ostatecznie 
opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy i innych podmiotów 
działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska. 
W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii 
Europejskiej i znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana 
na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, 
„żeby był”. To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim 
rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-
2020. 
 
 
 
 


