
 
UCHWAŁA NR XI.67.15 

 RADY GMINY CIEL ĄDZ 
 

z dnia 28 września 2015 r. 
 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz”  

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

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 
379, poz. 1072) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

  
 
§ 1. Rada Gminy Cielądz wyraża wolę przystąpienia do opracowania 

i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

W związku z planowanym wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz” 
niezbędne jest załączenie uchwały Rady Gminy Cielądz o woli przystąpienia 
do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który 
koncentruje się  na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł  energii oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści  ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje  
gazów cieplarnianych.  
Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede 
wszystkim  realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień 
Ramowej konwencji  Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.),  uzupełniającego ją Protokołu z Kioto 
z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno - energetycznego  przyjętego przez Komisję  
Europejską w grudniu 2008 roku.  
Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Cielądz wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń Narodowego 
Programu Rozwoju  Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę 
Ministrów  16 sierpnia 2011 r. Niniejszy  dokument umożliwi również 
spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie 
efektywności energetycznej, wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.).  

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, 
umożliwiającym  ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu 
Unii Europejskiej w nowej  perspektywie finansowej. 
 


