Uchwała Nr XXVIII/165/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) w związku z art.
18 ust. 1 i art. 82 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska ( Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala,
co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłży
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podstawą formalną opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iłża jest Uchwała
Nr X/67/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Iłża.
W dniu 14 marca 2016 r. Uchwałą Nr XXI/119/16 Rady Miejskiej w Iłży Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża został przyjęty do wdrożenia i realizacji.
W związku z pismem z dnia 28 września 2016 r., znak: BFE.041.4.2016 Starostwa Powiatowego
w Radomiu informującym, że Powiat Radomski przygotowuje wniosek o dofinansowanie budowy
ścieżek rowerowych w ramach konkursu z obszaru Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza, Poddziałanie, 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności
miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 –
2020, Gmina Iłża rozpoczęła procedurę aktualizacji PGN o nowe zadanie.
Zgodnie z wykładnią zapisów regulaminu konkursowego dot. jednego z obligatoryjnych kryteriów
dostępu pn. „Zgodność projektu z założeniami polityki mobilności”, projekt musi wpisywać się
w założenia polityki mobilności dla obszaru, na którym jest realizowany, wynikające np. z planu
mobilności miejskiej bądź – co w przypadku gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich najczęściej
może mieć miejsce – stricte gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wprowadzenie nowego zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi ubieganie się
Powiatu Radomskiego o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

