UCHWAŁA NR XXXIII/158/16
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXI/152/16 z dnia 23 września 2016r. w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów
Na podstawie: art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXI/152/16 z dnia 23
września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów. Zmiany dokonuje się
w: pkt. 1. Streszczenie; zapis:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z poźn.
zm.) otrzymuje brzmienie:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 814)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831 2016.10.01.) pkt
2.1.3. Prawo krajowe; zapisy:
„Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest obecnie wymagane żadnym przepisem prawa,
inaczej niż w przypadku programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
unormowanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 ze zm.). Potrzeba opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zachęt proponowanych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.”.
„Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551
z późn. Zm.) – ustala krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią – uzyskanie do 2016
r. oszczędności energii finalnej w ilości przynajmniej 9% średniego krajowego zużycia tej energii w
ciągu roku; zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; rodzaje
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Zobowiązuje podmioty publiczne do
podejmowania działań proefektywnościowych.”.
„Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2014, poz. 712,
tekst jednolity) – określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.”. otrzymują brzmienie:
„Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest obecnie wymagane żadnym przepisem prawa,
inaczej niż w przypadku programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
unormowanych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz.
672.). Potrzeba opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zachęt proponowanych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.”.
„Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831 2016.10.01.)
– ustala krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią – uzyskanie do 2016 r.
oszczędności energii finalnej w ilości przynajmniej 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu
roku; zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; rodzaje

Id: B4BC08C3-5589-41C6-928C-6CB85D95357E. Uchwalony

Strona 1

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Zobowiązuje podmioty publiczne do
podejmowania działań proefektywnościowych.”.
„Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. 2014 nr 0
poz. 712) – określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części
kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.”. Dokonane zmiany znajdują się z
załączniku Nr. 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Nowicki
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