
UCHWAŁA NR lV/26/20t5 

RADY MIEJSKI EJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 22 stycznia 20 15 r. 

w sprawie wyrażenia woli do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Ma ków Mazowiecki" 

Na podstawie ano 7 ust. , I pkt I oraz art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 20 13 r. poz. 594 z póżn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuj e: 

§ l. Wyraża się wo lę przystąpienia do opracowania i wd rożenia "Planu gospodarki niskoemisyj nej dla Miasta 
Maków Mazowiecki", 

§ 2. Wykonanie uchwa ly powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

r--_ Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

L 

rzy Dąbrowski 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWAŁY NR IV!26!201S 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 22 styczn ia 20 l 5 r. 


w sprawie wyrażenia woli do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasla 
Maków Mazowiecki" 

Potrzeba sporządzenia i reali zacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno - energetycznym, 

przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku oraz jest zgodne z polityką Polski i wynika z 

Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyj nej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 

sie rpnia 2011 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję 

zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. Wspomniane działania mogą 

być finansowane m. in. z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 

Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. 

W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii 

Europejskiej i znacząca część funduszu dla samorządów w latach 2015-2020 będzie skierowana na realizację 

tego celu, koniecznym będzie posiadanie przez miasto Plonu gospodarki niskoemisyjnej. 
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