
UCHWAŁA NR VIII/43/2015 

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” realizowanego w ramach 

projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" 

(KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy 

 

 

Rada Gminy Polska Cerekiew 

uchwala, co następuje: 

 

  

§ 1. Przyjąć „Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jerzy Kołeczko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który 

porządkuje w gminie zarządzanie i wdrażanie przedsięwzięć służących ograniczaniu emisji 

gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, redukcji zużywanej energii pierwotnej oraz 

instalowaniu odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie projektowana unijna perspektywa 

finansowa na lata 2014-2020 w przypadku ubiegania się o wsparcie dla przedsięwzięć w 

zakresie rozwoju transportu zbiorowego, budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci 

ciepłowniczej i chłodniczej, wymiany źródeł ciepła oraz promocji odnawialnych źródeł 

energii  

i efektywności energetycznej zakłada, że przedsięwzięcia te będą wynikały z planów 

gospodarki niskoemisyjnej miast. 

 

Dla projektu Planu została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko i 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Projekt Planu wraz z 

Prognozą został poddany konsultacjom społecznym. Postępowanie z udziałem społeczeństwa 

prowadzone było na podstawie art. 54 ust. 2 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.).  

 

Projekt Planu wraz z Prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez, określone w 

przepisach szczególnych, organy właściwe: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 

Gmina Polska Cerekiew będzie odpowiedzialna za realizację zadań przewidzianych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym ujętym w tomie V. 

 

 
 

 

 

 


