
7 r^ . Ą'"( "Ć n n ,ł - ?t .,n1p UCHWAŁA NR xxxv 127312018L'"' v v*r-lt, /, r\ .lr',d RADYGMINY FALKOW
z dniaZ} czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji ,,Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Fałków''

Napodstawie art. 18 ust. Iwzwtqzkuzart.7ust. 1pkt 1ustawy zdnla 8 marca 1990 rokuo
samorządzie gminnym (Dz'U. z20I3 r,,poz.594 ze zm,)

Rada Gminy Fałków uchwala, co następuje:

$1

Zatwierdza się i przyjmuje do rea|tzacjt,,Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Fałków'' w brzmieniu stanowiącym zał'ącznik do niniejszej uchwały, będący

aktualtzacj4 ,,Planu Gospodarki Niskoęmisyjnej dla Gminy Fałków'', przyjętego uchwałą Nr
XXIlr6712016 Rady Gminy Fałków z dnta 28 grudnia 2016r,

$2

Wykonarrie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Fałków.

LJchwata r,vclrodzi w życie z dniem podjęcia'
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Zatqcznik do Uchwały nr xxXv l2Bl2al8
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 czerwca 201-8r

yrt#W;*w
DofinansCIwano .*''ódkow Wo,j*wodzkiego
Funduszu ochł"ony snodowiska i Gospodanki Wodnej
w Ki*Ncacl^r

Aneks nr 1 do

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY FAŁKÓw

PREEWC
I{.ADY

$

Czerwiec fOI8r



,,PIan gospodarki niskoemisyjnej dIa Gminy FaIków,,zostat przyjęty przez Radę Gminy uchwałq nr

xx|/167/201'6 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 roku r. w sprawie przyjęcia,,P|anL'l

Gospodarki Niskoemisyjnej dIa Gminy Fałków,,. Dokument przeszedł pozytywnq weryfikację

Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w KieIcach (pismo znak: ZKPIFE-

0 70 5- 1 -2-5 9 I 1.6 z dniaZl.1.1..2016r\

PGN d|a Gminy Fatków to strategiczny dokument, majqcy wptyw na |oka|nq gospodarkę eko|ogicznq

i energetycznq. Potrzeba sporzqdzenia i reaIizacji P|anu gospodarki niskoemisyjnej wynika z

zobowiqzań, okreś|onych w ratyfikowanym przez Po|skę Protoko|e z Kioto oraz W pakiecie

k|imatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejskq w grudniu 2008 rok. Protokół ten

przewiduje do roku 2020:

- redukcję emisji gazów ciep|arnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu w roku

bazowym (w niniejszym P|anie przyjęto rok 2005),

- zwiększenie udziału zuzycia energii z odnawiaInych źródeł dof0% w ogó|nym zuzyciu energii,

- redukcjęzuzycia energii pierwotnej o20%.

opracowanie niniejszego aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej d|a FaIków wynika z

doprecyzowania inwestycji o charakterze niskoemisyjnym p|anowanych do rea|izacji rzez Gminę

Fatków.

Aneks wprowadza następujqce zmiany:

o zmienia zakres zadań oraz nazwy w punkcie 7.3.8 Plan rzeczowo- finansowy działan/zadan-
zadania p|anowane przez gminę do rea|izacji (dotyczy zadania 2,3, 6,8),

o Zmienia wartości efektów eko|ogicznych p|anowanych do osiqgnięcia w ramach zadań 2,3,6,
8. W chwi|i obecnej gmina ma opracowane audyty energetyczne, audyty efektywności

energetycznej. Na podstawie audytów okreś|ono efekty eko|ogiczne dla budynków: SP w

Fałkowie, SP w Czerminie, haIi sportowej w Fatkowie oraz remizy strażackiej w miejscowości

Czermno - Kolonia.



Wplowadza się zmiany do punku 7'3.8 p|an r'eczowo- finansowy dzialańlfadań,rabe|a 22: Wvkaf inwestycji/pEedsięwfięć maiących na ce|u redukcję

emisii, co2 oraz fmniejszenie energii fina|nej na ierenie Gminy Fałków w |atach 2016-2020.

7.3.8 Pfan rzeczowo- finansowy dzialańlzada

Tabe|a 22: Wykaz inwestycji/przedsięwzięć mających na ceIu redukcję emisji, co2 oraz zmniejszenie energiifinaInej na terenie Gminy Fałków w latach 2016-

2020

Gmina FałkÓw
Srodki wtasne. RPO WS 2007-

foL3

Modernizacja drÓg
gminnych i

powiatowych

RPo WŚ 2o1'4-2ofo oś
priorytetowa 3 Efektywna i

zie|ona energia działanie 3.1

Wytwarzanie i dystrybucja
energii pochodzqcej ze ŹrÓde|

odnawialnych i/lub dziatanie
3.3 Poprawa efektywności

energetycznej z

wykorzystaniem odnawiallych
źrÓdeł energii w sektorze

publicznym i mieszkaniowym.
Środki własne Gminv

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej

w Czermnie

Modernizacja c.o., wymiana
drzwi i okien, docieplenie

ścian, stropodachu,
modernizacja oświetIenia,

montaż instaIacji

1.433 4O9.39 zl

Modernizacja c.o., wymiana
drzwi

i okien, dociepIenie ścian,
dachu, podłogi,

modernizacja oświetIenia,
montaż instalacji

Gmina FałkÓw 2019-2020 1.521.25O.64 zl 1.r7,61

ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2015

BUDYNKI UżYTEczNośc| PUBL|czNEJ

Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej

w Falkowie



4

Modernizacja
kottowni w

Gimnazjum w
Fatkowie

Zmiana modernizacja
kotłowni, zastosowanie oZE

-oanele fotowoltaiczne lub
solarne na cwu.

Gmina FałkÓw 2018-2019 20 000'00 zł
RPo WŚ 2o1"4-2o2o oś

priorytetowa 3 Efektywna i

zieIona energia działanie 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja

energii pochodzqcej ze źrodeł
odnawiaInych i/|ub działanie
3.3 Poprawa efektywności

energetycznej z

wykorzystaniem odnawialnych
źrÓdeł energii w sektorze

publicznym i mieszkaniowym.
Środki własne Gminv

66,52 249,r5 5,00

5
Termomodernizacja
stacji ujęcia wody

Termomod ern izacja
budynku, zastosowanie

OZE-oanele fotowolta iczne
Gmina FatkÓw 2018-f0rg 20 000,00 zł 17,f6 fo,75 5,00

6

Termomodernizacja
hali sportowej w

Fałkowie

Modernizacja c.o., wymiana
drzwi

i okien, dociepIenie ścian,
modernizacja oświetIenia,

montaż insta|acji
fotowoltaicznei

Gmina FatkÓw 2019-2020 7 057 662,55 zł 10s,83 185,13 190,86

Remont OSP w
Fałkowie

Termomodernizacja
budynku + panele solarne

lub fotowoltaiczne
Gmina FałkÓw 2018-2019 150 000'00 zł 7,27 1,53 5,00

8

Termomodernizacja
OSP w Czermno -

Kolonia

Modernizacja c.o., wymiana
drzwi i okien, docieplenie

ścian, podłÓg, modernizacja
oświet|enia, montaż

instalacji fotowoltaicznej,
modern izacja insta lacji

c.w.u

Gmina Fałkow 2018-2019 656 621',1.1" zł L46,8L L58,71 29,27

OSWIETLENIE ULICZNE

9
Modernizacja

oświet|enia uIicznego
Wymiana opraw na

energooszczędne
Gmina FałkÓw 2017-f020 250 000,00 zł

RPo Ws 2o1'4-2o2o oś priorytetowa
3 Efektywna i zielona energia
działanie 3.1. Wytwarzanie i

dystrybucja energii pochodzĄlej ze
źrÓdet odnawialnych i/|ub działanie

Dziatania 3.4 Strategia niskoemisyjna,
wsparcie zrownowaŹonej

multimodaInej mobiIności miejskiej
RPoWś 2oL4_2o2o d|a projektÓw

dotyczqcych modernizacji oświetIenia
uIicznego (uIic, pIacow, terenÓW

pub|icznych) na energooszczędne.
środki własne Gminv

54,6s 6s,69



TRANSPORT

10

Modernizacja drÓg
gminnych i

powiatowych

W ramach tych inwestycji
WyremontoWane zostanq

drogi w sołectwach:
Budy, Czermno, Czermno-

Kolonia, FatkÓw, GustawÓw,
Olszamowice, Papiernia,

P|qskowice, SkÓrnice,
SmykÓw, StanisławÓw,

Starzechowice, Studzieniec,
SuIborowice, SułkÓw,

Turowice, Wqsosz, WoIa
5zkucka, ZbÓjno.

Łqcznie przebudowanych
zostanie 25 km drÓg

gminnych

Gmina FałkÓw fol6 - 2020 4 500 000,00 zł

PROW 2014-20f0 Dzialanie 7

Podstawowe ustugi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich

Poddziatanie 1: Inwestycje
zwiqzane z tworzeniem,

uIepszaniem Iub rozbudowq
wszystkich rodzajow matej

infrastruktury, w tym inwestycje w
energię odnawiaInq i w

oszczędzanie energii. Typ operacji:
Budowa Iub modernizacja drÓg
|okaInych' środki własne Gminy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju obsza rÓw Wiejskich

(EFRROW) w ramach Programu
Rozwoju obszarÓw Wiejskich na

|ata 2o1'4.2o2o, poddziała n ie :

,,Wsparcie Inwestycji zwiqzanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowq wszystkich rodzajÓw

małej infrastruktury, W tym
inwestycji w energię odnawiaInq i

w oszczędzanie energii,,. Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej

I nfrastru kturV Drogowei

183,09 741,85

ZADANIA NIEINWESTYC JNIE

L1 ,,Zielone zamowienia
publiczne"

Stosowanie w ramach
procedur zamÓwie

pub|icznych kryteriÓw

,,zieIonych zamÓwie
publicznvch"

Gmina FałkÓw 20L6-2020 0,00 zł



12 Edukacja ekologiczna

organizacja zajęĆ,

konkursÓw, debat,
warsztatÓw nt. ekoIogii,
niskiej emisji. Promocja

ECODRIVING

Szkoły/ NGo na

terenie Gminy
201.6-2020 25 000,00 zt

Priorytet: WFoŚ w Kie|cach B.V.1.2.
Aktywizacja spoteczerlstwa dla

zrÓwnoważonego rozwoju,
ksztattowanie postaw

proekologicznych i

upowszechnianie idei
zrÓwnoważonego rozwoj u Typ

działa nia : Aktywizacja
spotecze stwa dla

zrownoważonego rozwoju,
ksztattowanie postaw

proekologicznych i

upowszechnianie idei
zrownoważonego rozwoju poprzez

np. programy edukacyjne,
warsztaty, konkursy, kampanie
i nformacyj no-edukacyjne i nne

proiektv edukacvin, środki wtasne

13
Dziatania promocyjne
w zakresie transportu

Promowania systemL
podwÓzek sqsiedzkich do

pracy, wykorzystania
samochodÓw i pojazdÓw

jednoś|adowych z napędem
elektrycznym, zachowari

energooszczędnych w
transporcie - ECODRIVI NG
(edukacja w szkole, druk
foIderÓw informacyjnych

itp..)

Szkoty/ NGO na

terenie Gminy
201"6-2020 2 000,00 zł Środki wtasne

RAZEM 1159,50 2763,5t 367,44

Efekty rea|izacii ww. zada (czy|i redukcia emisii co2, zmnieiszenie zuźycia ener8ii, zwiększenie wykorzystania energii z ozE przypisane do

poszczegÓ|nych p|anowanych zada ) będą w|i.fone do .e| w g| wnych PGN na etapie aktua|izacii dokumentu głÓwnego.



UZASADNIENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, mający wpływ na lokalną

gospodarkę ekologiczną i energetyazną, Potrzeba sporządzenia l, rea|izacji Planu gospodarki

niskoemisyjnej wynika z zobowtązań, określonych w ratyfikowanym przęz Polskę Protokolę

z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejsk4 w
grudniu 2008 rok' Protokół ten przewiduje do roku 2020:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 7o w stosunku do poziomu w roku

bazowym,
. zwiększenie udziału zuŻycia energii z odnawialnych Źródeł do 20 % w ogólnym zuŻyciu

energii,
- redukcję zuŻycia energii pierwotnej o f0 oń'

,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Falków,, zostat.,przyjęty przez Radę

Gminy uchwał4 nr XXI|16712016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 78 grudnia 2016 roku r. i

uzyskał poz1.tywną weryfikację Wojewodzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Kielcach (pismo znak: ZKPiFE-0705-1-2-59116 z dnia25.1 1.2016r).

opracowanie Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Falków wynika z

doprecyzowania inwestycji o charaktęrze niskoemisyjnym, planowanych do realizacjI prZęZ

Gminę Fałkow.
Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Falków wprowadza następujące Zmlany.,
. zmlenia zakres zadan otaz nazry w punkcie 7.3.8 PIan rzęczowo- finansowy
dział'arlJzadań- zadania planowanę ptzez gminę do realizacji
, Zmięnia wartości efęktów ekologicznych planowanych do osiągnięcia. W chwili
obecnej gmina ma opracowane audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej. Na
podstawie audytow okreŚlono efekty ekologiczne dla budynków: SP w Fałkowie, SP w
Czerminie' hali sportowej w Fałkowie oraz rcmizy strażackiej w miejscowości Czermno _

Kolonia.
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Kięlcach pismem znak: wPN-

II.4I0.76.20|8'DZ oraz Swiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
pismem znak: NZ,9022,5,57,2018 zaopiniowali niniejszy Aneks Nr 1 do PGN, wyraŻajqc
Zga'dę na odstąpienie od konieczności przeprowadzęnia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko w rozumieniu ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udzia|e społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (

Dz,IJ, z 2OI7t, poz,|4O5, z poźn zm.)' Ponadto Wojewódzki Fundusz ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach pismem znak: ZKPiFE-0705-l.f-59l16 zweryfikował
pozytywnie Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Falków

W związku zpovvryŻszym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za stosowne.
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