
UCHWAŁA NR XVIII/205/2017
 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wartkowice przyjętym uchwałą Nr
IX/140/2016 Rady Gminy Wartkowice z dnia z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) W pkt. 6 ppkt 1 zdanie rozpoczynające się od słów „Do osiągnięcia zamierzonych celów Gmina
Wartkowice …....” otrzymuje brzmienie: „Do osiągnięcia zmierzonych celów Gmina Wartkowice
będzie dążyła uwzględniając kierunki działań:

 termomodernizację obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 wymianę oświetlenia,
 racjonalne korzystanie z transportu,
 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
 edukację społeczeństwa,
 zamówienia publiczne,
 planowanie przestrzenne,
 budownictwo pasywne, budowa budynku Urzędu Gminy Wartkowice.”

2) W pkt. 6 ppkt 1na stronie 82 dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Budownictwo pasywne, budowa budynku Urzędu Gminy Wartkowice

Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki
tradycyjne.  Dzięki  tego  typu  rozwiązaniom  konstrukcyjnym  maleją  koszty  ogrzewania  i
zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną.  Niewielkie  zapotrzebowania  na  ciepło  pozwala
zmniejszyć emisje szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, które związane się ze zjawiskiem
niskiej  emisji.  Jednym  z  przykładów  wykorzystania  budownictwa  pasywnego  w  gminie
Wartkowice, będzie budowa nowego budynku Urzędu Gminy Wartkowice.”

3) W pkt. 6 ppkt 3 tabela nr 24 Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie:
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Lp Nazwa zadania Opis zadania Jednostka
realizuj caą

Termin re -
alizacji

Szacunkowe
koszty

Planowane
ródło fiź -

nansowa-
nia

Wska niki monitorowaniaź Wzrost pr o-
dukcji ener -
gii ze ródełź
odnawial -
nych MWh

Szacunkowe
oszcz dno cię ś
energii MWh

Szacunkowy
efekt ekol o-

giczny
MgCO2/rok

1 Termomodernizacja obiektów uży-

teczności publicznej w tym budyn-

ków Ochotniczych Straży Pożar-

nych, Kulturalnych, Oświatowych,

budynków mieszkalnych i komu-

nalnych. Budowa budynków

energooszczędnych i pasywnych

Zadanie obejmuje wykona-

nie termomodernizacji

obiektów wraz z wymianą

źródeł ciepła, oraz budowy

pasywnego budynku Urzę-

du Gminy Wartkowice 

Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

8 600 000,00 zł RPO, środki

własne gmi-

ny

Ilość wyremontowanych budyn-

ków poddanych termomoderni-

zacji, zmniejszenie zużycia

energii w budynkach użytecz-

ności publicznej, zmniejszenie

emisji CO2

- 948 500,7

2 Przebudowa systemów grzew-

czych m.in..: z wykorzystaniem

sieciowego gazu ziemnego;

(przewiduje się zastąpienie istnie-

jących piecy centralnego ogrze-

wania na kotły zasilane gazem

ziemnym z projektowanych przy-

łączy gazowych z istniejącej sieci

gazowej zlokalizowanej na tere-

nie Gminy Wartkowice)

przewiduje się zastąpienie

istniejących piecy central-

nego ogrzewania na kotły

zasilane gazem ziemnym z

projektowanych przyłączy

gazowych z istniejącej sie-

ci gazowej zlokalizowanej

na terenie Gminy Wartko-

wice

Gmina Wart-

kowice

Do 2022

roku

1 000 000,00 zł PROW2014-

2020 środki

własne gmi-

ny

Zmniejszenie zużycia energii w

budynkach użyteczności pu-

blicznej, zmniejszenie emisji

CO2

- 316 166,9

3 Montaż instalacji wykorzystują-

cych odnawialne źródła energii,

tj. montaż małych instalacji pro-

sumenckich o mocy do 40 kW

Planuje się montaż ogniw

fotowoltaicznych do pro-

dukcji energii elektrycznej

Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

2 000 000,00 zł Środki UE,

WFOŚiGW

w Łodzi, Gmi-

ny, oraz

osób fizycz-

nych

Zwiększenie udziału  energii

pochodzącej z OZE, zmniej-

szenie zużycia energii, zmniej-

szenie emisji CO2

333 333 270,67

4 Planowanie przestrzenne skiero-

wane na gospodarkę niskoemi-

syjną

Zadanie nieinwestycyjne Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

nie oszacowano środki wła-

sne gminy

Zmniejszenie emisji CO2 z ob-

szaru gminy, zmniejszenie zu-

życia energii

Nie oszacowano

5 Zielone zamówienia publiczne Zadanie nieinwestycyjne Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

nie oszacowano środki wła-

sne gminy

Zmniejszenie emisji CO2 z ob-

szaru gminy, zmniejszenie zu-

życia energii

- 40,03 19,66



6 Termomodernizacja budynków

mieszkalnych

Wsparcie gminy Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

nie oszacowano środki wła-

sne miesz-

kańców,

środki gmin-

ne, i inne

środki pomo-

cowe

Ilość wyremontowanych budyn-

ków poddanych termomoderni-

zacji, zmniejszenie zużycia

energii w budynkach użytecz-

ności publicznej, zmniejszenie

emisji CO2, zwiększenie

udziału energii pochodzącej z

OZE

270 4 642,40 2 978,90

7 System edukacji społeczeństwa i

promocji efektywności energetycz-

nej, odnawialnych źródeł energii,

ekologicznego trybu życia

Zadanie nieinwestycyjne Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

nie oszacowano Środki WFO-

ŚiGW w Ło-

dzi, środki

własne gmi-

ny

Liczba uczestników szkoleń Nie oszacowano

8 Rozbudowa i modernizacja oświe-

tlenia ulicznego na terenie gminy

Wartkowice

Zadanie polega na wymia-

nie opraw rtęciowych na

energooszczędne oraz

rozbudowie sieci oświetle-

niowej

Gmina Wart-

kowice

2016 – 2020

roku

300 000,00 zł Środki UE,

NFOŚiGW,

WFOŚiGW,

środki wła-

sne gminy

Ilość wymienionych opraw

oświetleniowych, zmniejszenie

zużycia energii, zmniejszenie

emisji CO2

- 283,57 45,61

9 Promowanie zachowań energo-

oszczędnych w transporcie –

ECODRIVING

Zadanie nieinwestycyjne Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

nie oszacowano środki wła-

sne gminy

Liczba uczestników szkoleń,

zmniejszenie spalania paliw,

zmniejszenie emisji CO2,

zmniejszenie zużycia energii

- 1025,85 264,99

10 Transport niskoemisyjny Zadanie polega na zakupie

niskoemisyjnego taboru

dla publicznego transportu

zbiorowego

Gmina Wart-

kowice

Do 2020

roku

2 500 000,00 zł RPO, środki

własne gmi-

ny

Liczba zakupionych niskoemi-

syjnych środków transportu 

zbiorowego

- 96,59 30,57

Sumaryczny

wzrost pro-

dukcji ener-

gii ze źródeł

odnawial-

nych MWh

Sumaryczne

oszczędno-

ści energii

MWh

Sumaryczny efekt ekologiczny MgCO2/rok

683,00 7 685,77 4 278,01



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Gminy Wartkowice

 
   Bogdan Łuczak
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