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UCHWAŁA NR …../2021  
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia ……. czerwca 2021 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania aktualizacji 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1,3,4,15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), Rada Gminy 
Stoszowice uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania aktualizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., poz. 713 ze zm.), do właściwości rady gminy należą wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W myśl 
art. 7 ust. 1 pkt 1,3,4,15 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody; 
2) gospodarki wodnej; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia  
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

3) lokalnego transportu zbiorowego; 
4) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. 
Gmina Stoszowice dysponuje planem gospodarki niskoemisyjnej (PGN) przyjętym do 

realizacji uchwałą nr XIV/115/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.  
Z uwagi na fakt, że dokument ten obejmował działania i środki zaplanowane do 2020 r. 
konieczna jest jego aktualizacja.  

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej (zwana dalej: PGN) to dokument 
strategiczny, który będzie wyznaczał kierunki rozwojowe dla Gminy na lata 2021-2030 
w zakresie działań inwestycyjnych w takich dziedzinach jak ograniczanie niskiej emisji, 
zaopatrzenie w ciepło i energię oraz niskoemisyjny transport. Zostaną zaplanowane 
działania w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji, poprawy efektywności 
gospodarki oraz zwiększenia ilości energii  z odnawialnych źródeł. 

Stworzenie PGN jest konieczne dla Gminy oraz podmiotów działających na jej terenie, 
celem otrzymania środków z funduszy europejskich na latach 2021-2027 z perspektywą do 
2030 r. Posiadanie PGN może być koniecznym  warunkiem uzyskania finansowania 
z programów operacyjnych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności 
energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy zrównoważonego 
transportu. Ponadto gmina będzie mogła wykorzystać PGN do starania się o środki m.in. 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 


	UCHWAŁA NR …../2021
	RADY GMINY STOSZOWICE
	z dnia ……. czerwca 2021 r.
	w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”
	UZASADNIENIE

