
Uchwała Nr …….. 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ……………… 
 
 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski”.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje. 
 

§ 1 
Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków 
Trybunalski” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 



Uzasadnienie 
 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Piotrków Trybunalski”.  
 
 

Celem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski” jest określenie, 

na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnia-

nych na obszarze Piotrkowa Trybunalskiego, działań zmierzających do redukcji zużycia 

energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do 

osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020. 

Powyższy dokument ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i szczegó-

łowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej 

wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. 

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do 

poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta. 

Plan jest dokumentem, który może okazać się niezbędny do pozyskania funduszy europej-

skich w latach 2014- 2020 z niektórych osi priorytetowych. Nowa perspektywa finansowania 

ma służyć realizacji Strategii Europa 2020 i dążyć do stworzenia z Europy lidera w dziedzi-

nie energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych. 


