UCHWAŁA NR XXIV/260/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
„Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października
2015 w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”, w pkt V.5.2. – Krótkoterminowe
i średnioterminowe działania oraz zadania do roku 2020 w podpunkcie V.5.2.2 Budownictwo i gospodarstwa
domowe – zaplanowane zadania gminne po zadaniu pod nazwą "Inwestycja w budynek użyteczności
publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola ze żłobkiem wraz
z placem zabaw w Trzebnicy", dodaje się zadanie o następującej nazwie i treści:
"Instalacje OZE na terenie Gminy Trzebnica.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest koniecznym warunkiem realizacji budownictwa
energooszczędnego, w szczególności w systemy i urządzenia OZE, które mają zastosowanie w obszarach
zużycia energii i zmniejszenia CO2 w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach
użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach. W odniesieniu do źródeł OZE w warunkach polskich należy
rozważać wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, dlatego w budynkach zostaną rozmieszczone
moduły fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, w tym transformatory ciepła realizujące funkcje CWU/CO.

Szczegółowe wskaźniki monitorowania
Powierzchnia nowego budynku o standardzie energooszczędnym [m2]

Moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWh]
Projekt: Instalacje OZE na terenie Gminy Trzebnica
Kategoria działań: ograniczenie emisji w budynkach
Obszar działania: Gmina Trzebnica
Szacowany koszt i sposób finansowania:
Środki krajowe
Środki własne
Uwzględnione w WPF: Nie
Lata wdrażania działania: 2017-2030
Podmiot realizujący: Gmina Trzebnica
Produkcja energii z OZE (MWh/r):
Ograniczenie zużycia energii (MWh/r):
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2e/rok):
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Rozszerzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Gminy Trzebnica o nowe zadanie, jakim jest
„Instalacje OZE na terenie Gminy Trzebnica”, wynika z wprowadzonych zmian w zakresie
inwestycyjnym w Gminie Trzebnica.
Posiadanie przez Gminę Trzebnica Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz ujęcie w nim zadań
wpływających na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę jakości powietrza jest również warunkiem
niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020” oraz „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020”, dlatego bardzo istotna jest bieżąca aktualizacja zadań, ujętych w
Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.
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