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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie przedłużenia obowiązywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, ze zm.), oraz art. 18 ust.1  w związku z art. 17 ust. 1 ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Obowiązywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie, przyjętego na mocy uchwały 
nr XV/72/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie”,  zostaje wydłużone do roku 2023. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.
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UZASADNIENIE

Gmina Międzylesie realizuje zadania zdefiniowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w głównej mierze

w oparciu o środki zewnętrzne. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt grantowy dotyczący wymiany

źródeł ciepła pt „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze” współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO

WD 2014-2020, działanie 3.3.1, a w trakcie oceny jest projekt dotyczący poprawy efektywności

energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzylesie, również współfinansowanego w ramach

RPO WD 2014-2020 , działanie 3.4. Jednocześnie trwają prace nad wnioskami aplikacyjnymi w

konkursach dotyczących klastrów energii (działanie 3.1 RPO WD 2014- 2020) oraz poprawy efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej (działanie 3.3.1). Wszystkie wymienione projekty muszą

być zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danej gminy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest

dokumentem niezbędnym do realizacji projektów w perspektywie finansowej 2013- 2021, które swoje

zakończenie będą miały w 2023 r. Wymogiem Instytucji Zarządzającej jest, aby inwestycja

współfinansowana ze środków RPO WD 2014- 2020 była zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na

moment złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz w czasie realizacji inwestycji. W związku z powyższym

zasadne jest wydłużenie obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie do

momentu rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
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