
 
 

UCHWAŁA NR  241/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 9 lutego 2016r. 

 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 w związku z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890)-  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1.Przyjmuje się„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr  241/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”. 

 
 
 

Uchwałą Nr 77/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w dnia 28 kwietnia 2015r. wyraziła wolę 
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 
Jastrowie. 

W dniu 18 sierpnia 2015r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a  
NUVARRO Sp. z o.o., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi. Przedmiotem niniejszej 
umowy była realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy i miasta Jastrowie”.  

Na realizację powyższego projektu Gmina i Miasto Jastrowie podpisała również umowę 
dotacji nr 257/U/400/671/2015 z WFOŚiGW w Poznaniu, na kwotę dotacji ogółem 14 760,00 zł. 
Całkowity koszt opracowania planu to 24600,00 zł.  

Powyższy dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i 
ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz 
ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki temu opracowaniu instytucje i 
mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związanez 
zastosowaniem technologii ograniczających emisjęi wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  
m.in. termomodernizacja budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa 
obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na energooszczędne.  

Po uzyskaniu stosownych opinii RDOŚ Poznań oraz PWIS Poznań, przystąpiono do  
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy i miasta Jastrowie. 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zgodnie z art. 39 ust 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskopodał do publicznej wiadomości 
informację o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie. 
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z Projektem wraz z 
Prognozą ukazało się Obwieszczeniem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Obwieszczenie zostało 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
(www.bip.jastrowie.pl), prasie lokalnej (Aktualności Lokalne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z dokumentami w 
dniach 05.01.2016 r. – 31.01.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. Ponadto dokumenty w 
wersji elektronicznej zostały umieszczone na stronie www.jastrowie.pl. Uwagi i wnioski do ww. 
dokumentów mogły być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

W ramach procesu konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski do Projektowanego 
dokumentu.  

W ramach opiniowania Projektu Planu wraz z Prognozą przez odpowiednie organy, wpłynęły 
uwagi i wnioski wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Zgodnie z umowądotacji nr 257/U/400/671/2015 z WFOŚiGW w Poznaniu projekt Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie przesłano do WFOŚiGW w Poznaniu. 

Uwagi RDOŚ w Poznaniu oraz WFOŚiGW w Poznaniu uwzględniono w treści planu. 
 
Podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.  

 


