UCHWAŁA NR XVI/117/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rypin"
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin, stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Rypin nr X/79/15 z dnia 20 listopada 2015 roku, w sprawie przyjęcia
,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rypin".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną
gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów
i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań
ograniczających te ilości.
Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika z zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę
Protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z dnia
11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684) oraz w I pakiecie klimatyczno-energetycznym,
przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Działania określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju w przedmiocie sprawy i wynikają z Założeń
Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia
2011 roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rypin pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki
sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą
do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej 2015-2020.
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