
Uchwała Nr XXIX/158/17 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

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 z późn. zm. ) Rada Gminy Baćkowice 

uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice do roku 2020" 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

RADCA PRAWNY w 

mgr Zdz s aw Niedziela 2" 



Uzasadnienie 
Podstawą  formalną  opracowania Planu była akceptacja Rady Gminy Baćkowice podjęta na 
sesji Rady Gminy Baćkowice w dniu 01.09.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowywanego przy 
współudziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. 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. 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, wdrożenia 
nowych technologii zgodnie z zasadą  zrównoważonego rozwoju. Opracowany Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Baćkowice, jej podmiotom oraz mieszkańcom 
pozyskać  fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie 
inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł  Energii. Ostatecznie opracowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na 
uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i 
funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym organem właściwym do przyjęcia i uchwalenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Baćkowice jest Rada Gminy w Baćkowicach . 
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