PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wyszków
Na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-023/13-00 podpisanej
16.06.2014r. przyznano Gminie Wyszków dofinansowanie na realizację zadania pn. „Plan
gospodarki

niskoemisyjnej

Gminy

Wyszków”

w

ramach

działania

9.3

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza dla gminy kierunki
działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i
prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię,
gospodarka odpadami. W dokumencie określone zostaną zasady podnoszenia efektywności
energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów
cieplarnianych na terenie naszej gminy. Istotą planu będzie osiągnięcie korzyści ekonomicznych,
społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Jakie są cele PGN ?
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu pokazanie w jaki sposób ograniczyć emisje CO₂ na
terenie gminy poprzez:
-redukcje emisji gazów cieplarnianych w szczególności z sektora komunalnego (ogrzewania
budynków, wykorzystywanej energii, transportu prywatnego)
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcje zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej szczególnie w sektorze gospodarczym.
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Po co gminom Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
Po co tworzyć nowy dokument strategiczny w gminie? Pokaże on w jaki sposób można
ograniczyć emisję CO₂ do powietrza w warunkach konkretnego samorządu, ponadto ułatwi
ubieganie się o fundusze unijne w latach 2014-2020. Zbieżność perspektywy czasowej PGN
z nową perspektywą finansową UE, która służy realizacji „Strategii Europa 2020”. Jednym z
celów tematycznych polityki spójności w latach 2014-2020 jest właśnie wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Działania takie mają na celu oddzielenie
wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji gazów cieplarnianych oraz związanych z nim zmian
klimatycznych.
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