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Gmina i Miasto Nisko stawia na czyste powietrze i gospodarkę niskoemisyjną  
 
 

Gmina i Miasto Nisko przystąpiła do realizacji projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy i Miasta Nisko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Bezpośrednim celem podejmowanego projektu było opracowanie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko, mającego za zadanie określenie planu  

działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego na obszarze administracyjnym gminy, w 

szczególności w zakresie:  

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Zamierzenia przedstawione w Planie działań dotyczą również 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). 

W ramach projektu opracowano bazową inwentaryzację emisji CO2 na terenie gminny i miasta, a 

także opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W niniejszym opracowaniu określono 

długoterminowe kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej składające się na cel 

strategiczny „Zapewnienie niskoemisyjnego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy i Miasta Nisko 

przy zachowaniu ograniczenia wzrostu emisji i zapotrzebowania na energię do roku 2020.  

Cel strategiczny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe: 

1) Ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz emisji zanieczyszczeń 

powietrza z instalacji pochodzących z budynków użyteczności publicznej, budownictwa 

mieszkaniowego i pozostałych sektorów objętych planem; 

2) Zmniejszenie zapotrzebowania budynków użyteczności publicznej na ciepło, obniżenie poziomu 

zużycia energii finalnej; 

3) Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej; 

4) Zmniejszenie zużycia energii w oświetleniu publicznym; 

5) Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie niskiej emisji; 

6) Rozwój i wspieranie wizji zrównoważonego transportu na terenie gminy; 

7) Promocja i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków; 

8) Promocja i wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego; 

9) Rozwój technologii ICT ograniczającej wzrost emisji w sektorze transportu na terenie gminy; 

 

W planie gospodarki niskoemisyjnej określono zakres działań służących realizacji niniejszych celów, 

które tworzą zarówno projekty informacyjno - promujące gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczedną 

wśród mieszkańców, przedsiębiorstw i podmiotów instytucjonalnych na terenie gminy, a także projekty 

inwestycyjne podejmowane i planowane do realizacji przez Gminę i Miasto Nisko, a także przez pozostałe 

podmioty instytucjonalne występujące na terenie obowiązywania planu.  W ramach planowanych 
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przedsięwzięć przewiduje się projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

budynków oświatowych, kulturowych, a także mieszkaniowych. Przewiduje się również inwestycje w 

budowę instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.  Wskazane działania mają przyczynić 

się do realizacji celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym, a także w zakresie ochrony 

powietrza.  

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia pozyskiwanie dotacji na inwestycje w 

zakresie termomodernizacji, instalacji OZE i innych związanych z gospodarką niskoemisyjną dla 

podmiotów instytucjonalnych, osób prywatnych z terenu gminy i miasta Nisko w ramach nowego 

programowania 2014 – 2020.  Projekty wpisujące się w PGN będą przyczyniać się do poprawy jakości i 

komfortu życia wszystkich mieszkańców gminy i miasta Nisko, dzięki poprawie jakości powietrza. 


