
   

UCHWAŁA Nr XVIII.122.16 
RADY GMINY  CIEL ĄDZ 

 
z dnia 23 sierpnia 2016 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz  
na lata 2016-2020 ” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Cielądz  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz 
na lata 2016-2020”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Nr XI.67.15 Rady Gminy Cielądz 
z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania                          
i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz” realizowanego w ramach 
Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 
Działanie 9.3. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest 
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest 
podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te                           
w konsekwencji mają 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, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz 
wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części:  
1) inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Cielądz, opierającej się na 

zużyciu energii i paliw na terenie gminy, 
2) planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 

przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zalicza się do dokumentów, o których mowa w art. 46 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Dlatego też, konieczne było 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:  
1) sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, 
2) uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz opinię 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; 
3) zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez: umieszczenie ogłoszenia                       
o opracowaniach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Cielądzu, w lokalnej prasie oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cielądzu; 
4) projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz wraz z prognozą jego 
oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 
18.07.2016 r. do 08.08.2016 r. W powyższym terminie do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne 
wnioski/uwagi do ww. dokumentów 

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Cielądz, jej 
podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: 
termomodernizacja budynków, zwiększenie efektywności energetycznej                                       
w przedsiębiorstwach, wymiana oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, modernizacja 
indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne, modernizacja systemów cieplnych.  
 

 


