
Uchwała nr XI/61/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 marca 2019 r.  

 

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kosakowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 

roku Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24 ze zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kosakowo stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu 

lokalnym, którego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. Przedmiotowy 

dokument powstał z potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy 

sytuacji i zgodnie z intencją powinien przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy 

wizerunku gminy, zwiększenia dostępu do krajowych i europejskich funduszy a także zwiększenia 

bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. 

Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka polegająca na prowadzeniu działań uwzględniających 

korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe a zmierzających do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Podczas tworzenia dokumentu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać 

rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego rozwiązywanie 

poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego 

stanu środowiska w gminie oraz wpływu jaki wywierają na nie poszczególne sektory a także przedstawia 

propozycje oraz opis zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów związanych 

z gospodarką niskoemisyjną.   

Celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wyznaczenie działań, które przyczynią się 

do: 

• osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:   

o redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

o zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

o redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

• poprawy jakości powietrza zgodnie z zapisami w obowiązującym Programie Ochrony 

Powietrza, tj.: 

o redukcji emisji pyłów PM10 oraz osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle zawieszonym PM10. 

• oraz dodatkowo do redukcji emisji tlenku siarki (IV) SO2 i tlenków azotu NOX, oraz pyłu 

PM2,5. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


