
Uchwała Nr XXII/132/16 
Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 12 września 2016 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa 
Mazowiecka na lata 2016 - 2022”.  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa 
Mazowiecka na lata 2016 - 2022” o treści stanowiącej Załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, który koncentruje się na 
działaniach zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii 
Europejskiej do 2020 roku, tj.: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych,  
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). 

Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących 
rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej i poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka. W PGN przedstawiona została diagnoza obszaru objętego planem. Obejmuje ona 
opis stanu gminy, z przybliżeniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych z rozbiciem na 
dziedziny istotne dla PGN, m.in. takie jak: demografia, struktura gospodarki, zasoby budowlane, 
sektor energetyczny, infrastruktura transportowa. W zakresie oceny stanu środowiska 
w opracowaniu uwaga skupia się na analizie jakości powietrza, to jest komponentu środowiska, w 
którym najwyraźniej obserwowane będą rezultaty działań związanych z realizacją PGN. Analiza 
stanu istniejącego Gminy Rawa Mazowiecka stanowi podstawę zdiagnozowania obszarów 
problemowych, związanych tematycznie z PGN.  

W opracowaniu przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Celem 
bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości dwutlenku węgla wyemitowanego wskutek 
zużycia energii na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w roku bazowym 2009. Formułując cel 
strategiczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 
oraz wyznaczając plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, kierowano się założeniem, że 
redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału OZE, redukcja zużycia energii finalnej 
i lokalna poprawa jakości powietrza będzie odzwierciedlać realne możliwości ekonomiczne, 
techniczne i organizacyjne gminy.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 jest 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju rozumianego jako sytuację, w której następuje 
polepszenie warunków życia społeczności przy respektowaniu ograniczeń wynikających 
z konieczności ochrony środowiska naturalnego. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Dla projektu dokumentu 
przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi (pismo znak: 
PWIS.NSOZNS.9022.1.358.2016.DW z dnia 01.09.2016r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi (pismo znak: WOOŚ-II.410.283.2016.AJa z dnia 12.08.2016 r.) pozytywnie 
zaopiniowali projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 
2016 – 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu. 
 



 


