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Piotrków Trybunalski, dnia 28 lutego 2019 r.

IGK.602.1.2019

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU 
DO AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje wszystkich 
zainteresowanych o przystąpieniu do prac mających na celu aktualizację Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Aktualnie obowiązujący PGN obejmuje następujące działania:

1. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów 
2. Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje fotowoltaiczne
3. Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje fotowoltaiczne
4. Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne
5. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, budynków 

mieszkalnych wraz z audytami energetycznymi
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego
7. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej
8. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz 

z audytami energetycznymi
9. Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych 

przez Urząd Miasta
10.Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej
11.Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności 

energetycznej i ograniczania emisji GHG „zielone zamówienia publiczne”
12.Prowadzenie i wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez 

instytucje oświatowe, ośrodki kształcenia (działania informacyjno –  
edukacyjne)

13.Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko 
naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów (np. 
zasilane CNG, spełniające normę EURO 6) wraz z budową stacji zasilania 
pojazdów

14.Promocja komunikacji publicznej

Mając na uwadze konieczność pozyskania danych niezbędnych do 
przeprowadzanie procedury aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej informuję 
wszystkich zainteresowanych o możliwości zgłaszania zadań planowanych do 
realizacji na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2019 - 2023, 
które będą przyczyniać się do ograniczenia emisji CO2 i powinny zostać ujęte w ww. 
dokumencie. 

Ujęcie planowanego zadania w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej może być 
jednym z wymogów niezbędnych do spełnienia w przypadku starania się o 
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dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych (np. z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego).

Zgłoszenia planowanych zadań realizowanych na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego należy składać na załączonym formularzu do:

Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Referaty Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.

w terminie do dnia 31.03.2019 r.

Załącznik:
1. PGN – wzór zgłoszenia
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