
 
                        

 

Uchwała Nr XXVII/223/2017 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 23 lutego 2017 r. 
   
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Miejskiej Tczew. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) - Rada Miejska                        
w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew”,                   
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będącym aktualizacją „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew” przyjętego Uchwałą Nr VI/47/2015 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 roku, zmienionego Uchwałą                            
Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Tczewie 

 

Mirosław Augustyn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
Przedkładany do niniejszej uchwały „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej 
Tczew” stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew” 
przyjętego Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 roku.  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po 
przeprowadzeniu weryfikacji ww. Planu zgłosił uwagi do treści przyjętej uchwały. Uchwałą 
Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016 roku zmieniono 
brzmienie Uchwały. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie zrefundował Gminie Miejskiej Tczew środki wydatkowane na opracowanie ww. 
dokumentu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. 
 
Aktualizacja Planu wynika z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań 
przewidzianych do realizacji.  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem strategicznym, 
którego realizacja ma zakończyć się w 2020 roku z efektem redukcji emisji CO2 z terenu 
miasta jako jedna z wielu korzyści działania na rzecz zrównowaŜonej gospodarki 
energetycznej miasta. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą 
podejmowane na poziomie lokalnym, leŜące w kompetencjach samorządu lokalnego lub 
lokalnych przedsiębiorców, a takŜe lokalnego społeczeństwa. Na podstawie przedmiotowego 
opracowania Gmina Miejska Tczew będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy 
Miejskiej i poprawy jakości powietrza. 
 
Zgodnie z art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) tutejszy Organ - uznając, Ŝe niewielkie modyfikacje dokumentu 
tj. inwestycje w granicach administracyjnych miasta Tczewa, nie spowodują znaczącego 
oddziaływania na środowisko – wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 
wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla zmiany ww. dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Gdańsku pismem z dnia 19.01.2017r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.116.2016.AM.KSZ.1 
(wpływ 25.01.2017r.) oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z 
dnia 11.01.2017r. znak: ONS.9022.1.104.2016.LZ (wpływ 17.01.2017r.) uzgodnili 
odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w związku z czym odstąpiono od jej przeprowadzenia. O odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. 
dokumentu poinformowano Obwieszczeniem z dnia 20.01.2017r. Obwieszczenie zostało 
podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP i tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie. 
 
Wobec powyŜszego podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest zasadne. 
        Z-ca Prezydenta Miasta 

 

                Adam Burczyk 


