
Projekt

z dnia ......maja 2016 roku

zatwierdzony przez ...........................................

     Uchwała Nr ........................ 

    Rady Miasta Hajnówka     

      z dnia .... maja 2016 r.     

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz.

457, poz. 822, poz.1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277,

poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1688, poz. 2278, z

2016  r.  poz.  266)  oraz  założeń  Narodowego  Programu  Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej,

przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Hajnówka, uchwala co następuje:

   §  1. Przyjmuje  się  i  wdraża  do  realizacji  „Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy

               Miejskiej Hajnówka” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

    §  3.  Traci  moc Uchwała Nr XI/85/15 Rady Miasta  Hajnówka z  dnia  16  grudnia  2015 r.  

                w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”.

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący Rady: 

                                                                                                Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie. 

Do  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Miejskiej  Hajnówka”

zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/85/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 r.

opracowanego  w  ramach  dofinansowania  z  Funduszu  Spójności Priorytetu  IX  -

Infrastruktura  energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna w ramach

Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki

niskoemisyjnej  (PGN)  (Konkurs  nr  2  /POIiŚ/9.3/2013),  po  weryfikacji  w  Narodowym

Funduszu Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie,  wpłynąl  wniosek o

doprecyzowanie niektórych danych przez Wykonawcę tj. Instytut Innowacji i Technologii

Politechniki Białostockiej.

W opracowaniu uzupełniono wykaz interesariuszy oraz ich udział w opracowywaniu

PGN,  na  str.  23  –  26,  co  uczyniono  w  opisie  siedmiu  obszarów  problemowych

rozpatrywanych w opracowaniu. Natomiast dalsze uczestnictwo interesariuszy w realizacji

poszczególnych  celów  PGN  opisano  w  zaleceniach  dotyczących  realizacji  „Gminnych

programów…” na str. 84 – 85 poprawionego opracowania,

-  na str. 45 poprawionego opracowania uzupełniono opis metodologii szacowania danych

dotyczących roku bazowego tj. 1995,

-  w części II, Punkt 1.3, str. 68 – 69 poprawionego opracowania, w tabeli 29 opisane są

działania inwestycyjne w zakresie modernizacji taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz

modernizacji dróg gminnych i osiedlowych. W pozycji 6 tabeli 37 (str. 81 poprawionego

opracowania)  również  opisane  zostały  przedsięwzięcia  dotyczące  tego  obszaru

problemowego,

-  planowanie  przestrzenne,  wskazano  na  str.  25  (poprawionego  opracowania)  w  opisie

obszaru problemowego nr 6 (Planowanie miejskie). Dodatkowo na str. 83 uszczegółowiono

działania w zakresie planowania przestrzennego,

-  strategia komunikacji (np. działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych

użytkowników energii, współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania

edukacyjne, promowania gospodarki niskoemisyjnej, działania te wskazane zostały w opisie



obszaru problemowego nr  8 na  str.  26 (poprawionego opracowania)  oraz  w zaleceniach

dotyczących  realizacji  „Gminnych  programów…”  na  str.  84  –  85  poprawionego

opracowania,

-  zgodność  planu  z  przepisami  prawa w zakresie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na

środowisko kwestia ta została przedstawiona w ostatnim akapicie na str. 85 poprawionego

opracowania. Natomiast skan pisma RDOŚ zamieszczono w Załączniku A na str. 98 – 99

poprawionego opracowania,

-  okresy monitorowania osiąganych celów podano na str. 92 poprawionego opracowania.

Natomiast procedurę wprowadzania zmian do PGN przedstawiono w ostatnim akapicie na

str. 93 poprawionego opracowania,

-  prezentację  aspektów organizacyjnych  i  finansowych  (struktura  organizacyjna,  zasoby

ludzkie, zaangażowane strony (interesariusze), budżet, źródła finansowania inwestycji oraz

zadań  nieinwestycyjnych,  środki  finansowe  na  monitoring  i  ocenę) doprecyzowano  i

opisano we wprowadzeniu punkt 2.str 19 - 26; w części II punkt 4 str 79 oraz punkt 5 str 87

– 90,

- zgodnie z rekomendacjami poprawiono obliczenia zawarte w tabeli 28 oraz obliczenia

redukcji emisji CO2 z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego (na str. 68 poprawionego

opracowania) oraz dokonano poprawek w dalszych częściach opracowania zawierających

skorygowane wyniki obliczeń (tj. tabela 31 na str. 72, tabela 36 na str. 78, tabela 37 na str.

81 oraz podsumowanie efektów na str. 83 poprawionego opracowania).


