
UCHWAŁA NR ......../....../13
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach 
projektu partnerskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  (t.j. Dz.U. 2013 r., 
poz. 594 z późn. zmianami1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1) Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do opracowania i wdrażania planu 
gospodarki niskoemisyjnej we współpracy z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Władysławowo, 
Gminą Miasta Hel oraz Gminą Luzino w ramach projektu pn.: Opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, 
Gminy Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania.
2) Projekt określony w § 1 zostanie zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu 
Spójności.

§ 2. Środki finansowe niezbędne do realizacji projektu zostaną uwzględnione w kolejnych budżetach 
Miasta Gdyni na lata 2014 – 2015, zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym podpisywanie stosownych porozumień i umów powierza się 
Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/719/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 
udziału w konkursie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej (PNG) – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i poz. 1318.
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Uzasadnienie

Jednym z warunków skutecznego ubiegania się o dotacje z środków europejskich w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 będzie tworzenie projektów partnerskich, a w zakresie
przedsięwzięć związanych m.in. z obniżeniem zużycia energii w budynkach/instalacjach i transporcie
publicznymoraz z produkcją energii – ujęcie ich w planie gospodarki niskoemisyjnej,spełniającymcele
określone przez KomisjęEuropejską w pakiecie klimatyczno-energetycznymdo roku 2020 tj.:

a) redukcja emisjigazów cieplarnianych,

b) zwiększenieudziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

c) redukcja zużycia energii finalnej,realizowana poprzez podniesienieefektywności energetycznej,

d) poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnychstężeń w powietrzu i realizowanesą programy ochrony powietrza.

W obowiązującymPlanie działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020, przyjętym
Uchwałą nr XXIII/480/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012 r., nie wszystkie powyżej
określone cele zostały uwzględnione

Mając powyższe na uwadze, należy przystąpić do opracowania odrębnego dokumentu - planu
gospodarki niskoemisyjnejz wykorzystaniemistniejącegoPlanu działań na rzecz zrównoważonej energii
dla Gdyni do roku 2020, w partnerstwie z innymigminami.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na
projekt polegający na sporządzaniu/aktualizowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach
w ramach konkursu projektów pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany
gospodarki niskoemisyjnej- KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucję Wdrażającą Priorytet IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Proponuje się uczestnictwo w tym konkursie poprzez przedłożenie przez Gminę Miasta Gdyni
partnerskiego projektu pn.: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa
pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Miasta Władysławowo, Gminy
Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania, obejmującego:

a) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnejdla wszystkich ww. gmin wraz z przeprowadzeniem
strategicznej oceny oddziaływaniana środowisko projektu opracowanego planu,

b) stworzenie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w każdej gminie oraz
inwentaryzacjęemisjigazów cieplarnianych,

c) szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem
planów gospodarki niskoemisyjnej,

d) informowaniei promocję zapisów wynikających z planów.

Planowany koszt kwalifikowany projektu wynosi 333 908 zł, w tym kwota 63 960 zł poniesiona
w 2012 roku na opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020.
Wnioskowana dotacja ze środków Funduszu Spójności to kwota 300 295 zł, szacunkowy wkład własny
GminyMiasta Gdyni do poniesieniaw latach 2014-2015 wynosi 24 258 zł.
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