
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrówek

powstał dzi
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY 

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Warto
Wysokość dofinansowania ze 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodz
 

Cel i zakres opracowania

Sprawne, strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 
narzędziem stymulowania zrównowa
regionalnym i lokalnym. Może te
inwestorów. Pomaga ponadto zmniejszy
planowanie gospodarki niskoemisyjnej mo
gospodarcze i społeczne, tak wię
rozwoju lokalnego. Zrównoważ
dostępnych zasobów i efektywne planowanie.
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (
strategicznym, który koncentruje si

o redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszcze
o zwiększenie udziału energii pochodz
o podniesienie efektywnoś

Działania te ściśle wynikaj
klimatyczno-energetycznym do 2020 roku. Jego 
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń w powietrzu oraz rozwój i
niskoemisyjnych. 
 Skutkować to będzie osią
obowiązujących norm najpóźniej do roku 2020.

Zadaniem Planu jest równie
sprzyja osiąganiu ww. celów oraz ocena obecnej sytuacji w
mogą być podjęte w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem 
źródeł ich finansowania oraz promocja nowych wzorów konsumpcji.

Wśród celów pośrednich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mo
oszczędności w budżecie Gminy, dzi
elektrycznej, a także innych mediów, udoskonalenie zarz
Gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszcze
samorządowych w oczach mieszka

link do strony 

Ostrówek dnia, 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrówek

powstał dzięki dofinansowaniu ze środków 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI  

Wartość ogólna zadania: 18 900 zł 
 dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to: 9450 zł 

zakres opracowania: 

Sprawne, strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 
dziem stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego na poziomie krajowym, 

że też być działaniem przyciągającym zainteresowanie 
inwestorów. Pomaga ponadto zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Wła
planowanie gospodarki niskoemisyjnej może przynieść równoczesne korzyś

społeczne, tak więc powinno być kluczowym elementem planowania strategii 
rozwoju lokalnego. Zrównoważony wzrost można osiągnąć poprzez efektywne wykorzystanie 

efektywne planowanie. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Ostrówek jest dokumentem 

strategicznym, który koncentruje się na działaniach mających na celu: 
 emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń do powietrza,

kszenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
podniesienie efektywności energetycznej. 

ś śle wynikają z realizacji ww. celów określonych w Pakiecie 
energetycznym do 2020 roku. Jego celem jest również poprawa jako

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 
powietrzu oraz rozwój i wykorzystanie technologii 

ędzie osiągnięciem poziomów zanieczyszczeń nieprzekraczaj
źniej do roku 2020. 
również organizacja działań wykonywanych przez Gmin

ganiu ww. celów oraz ocena obecnej sytuacji w Gminie wraz z 
celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem 

raz promocja nowych wzorów konsumpcji. 
średnich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można wymieni

żecie Gminy, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii 
e innych mediów, udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału 

Gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz lepszy wizerunek władz 
dowych w oczach mieszkańców. 

 
link do strony www.zainwestujwekologie.pl 

Ostrówek dnia, 31.10.2016r. 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrówek 

ŚRODOWISKA  

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
 (dotacja) 

Sprawne, strategiczne planowanie gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym 
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 równoczesne korzyści ekologiczne, 
 kluczowym elementem planowania strategii 

 poprzez efektywne wykorzystanie 
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