
UCHWAŁA NR XXXVIII/336/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia do wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
i Gminy Staszów”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się do wdrożenia „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów” 
przyjętego uchwałą nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia do wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/336/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 stycznia 2017 r.

W dniu 21.04.2016 r. Rada Miejska w Staszowie uchwałą nr XXIII/207/16 przyjęła do wdrożenia „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”, który został opracowany w ramach 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach przez firmę IGO Sp. z o.o., ul. Wybickiego 17/8, 31-302 Kraków. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności 
wykorzystania energii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie rynku energii 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne 
i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej wraz ze 
wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. W związku z powyższym 
dokonano analizy zapisów Programów Operacyjnych oraz dostępnych funduszy i środków zewnętrznych, 
mającej na celu weryfikację zmian ww. zapisów w okresie od grudnia 2015 roku, gdy obecnie obowiązujący 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej był opracowywany oraz poddany konsultacjom społecznym, do grudnia 
2016 roku. Mając na uwadze celowe, racjonalne i zasadne gospodarowanie środkami publicznymi, 
uwzględniając zapisy regulaminów programów i konkursów oraz wytycznymi instytucji organizujących 
nabory wniosków możliwości pozyskania dofinansowania, zdecydowano o dokonaniu aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie opisanym w załączniku do uchwały. Uchwalenie aktualizacji „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej” przez Radę Miejską w Staszowie przyczyni się i umożliwi Gminie Staszów 
aplikować o środki zewnętrzne możliwe do pozyskania w ramach różnych programów i funduszu. W toku 
prac nad aktualizacją dokumentu dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Kielcach oraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, którzy 
jednoznacznie stwierdzili (pismo z dn. 9 stycznia 2017, znak: WPN-II.410.5.2017.ML oraz pismo z dn. 
09.01.2017 r. znak: NZ.9022.5.1.2017 ) iż, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem 
dla którego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Działania 
przedstawione w ww. dokumencie nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie 
zdrowia i życia ludzi, przyczynią się do ograniczenia użycia paliw energetycznych i emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, co przyczyni się do ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Staszów. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/336/17 
Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 10 stycznia 2017 roku

Aneks nr 1
do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla miasta i gminy Staszów na lata 2016-2020
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W  wyniku  aktualizacji  harmonogramu  działań  2016-2020  polegającej  na  dodaniu
następujących, niżej wymienionych zadań fakultatywnych, wprowadza się Aktualizację do Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020.

1. Termomodernizacja budynków Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowskiej 51, 28-200 Staszów.
Zakres:
- modernizacja instalacji CO (system grzewczy),
- zamurowanie drzwi drewnianych (zewnętrznych),
- zamurowanie bram garażowych,
- wymiana okien stalowych,
- modernizacja instalacji CWU (ciepła woda użytkowa),
- wymiana okien drewnianych,
- wymiana bram garażowych,
- docieplenie – ściana w gruncie,
- docieplenie – stropodach,
- wymiana drzwi zewnętrznych stalowych,
- wymiana luksferów,
- wymiana fasady stalowej,
- docieplenie – ściana zewnętrzna,
- docieplenie – podłoga na gruncie,
-  wymiana  oświetlenia  wewnętrznego  (demontaż  lamp  oświetlenia  i  montaż  nowych
energooszczędnych),
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. 

2. Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ulicy Szkolnej
14, 28-200 Staszów.
Zakres:
- modernizacja instalacji C.O.,
- docieplenie przegrody poziomej (strop nad kondygnacją parteru),
- wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
- modernizacja instalacji wentylacji (rekuperator),
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

3. Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w   Wiązownicy Kolonii 90,
28-200 Staszów.
Zakres:
- modernizacja instalacji C.O. z wymianą źródeł ciepła,
- docieplenie przegrody poziomej (stropodach),
- wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
- wykonanie kolektorów do ogrzewania C.W.U.,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 
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4. Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu 37, 28-200 Staszów.
Zakres:
- modernizacja instalacji C.O. z wymianą źródeł ciepła,
- docieplenie przestrzeni strychu,
- modernizacja instalacji wentylacji (rekuperator),
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

5. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach, Krzczonowice 15,
28-200 Staszów.  
Zakres:
- modernizacja instalacji C.O. z wymianą źródeł ciepła,
- wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
-  modernizacja instalacji wentylacji (rekuperator),
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie konstrukcji stropu,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Harmonogram działań (zadanie dodane). 

Lp
.

Obszar Zakres zadań

Orientacyjny
koszt zadania

Orientacyjny
efekt

ekologiczny

Orientacyjny
efekt redukcji

emisji CO2

Propono
wany
termin

Finansowanie

[PLN] [MWh/rok] [MgCO2/rok]

1.
*

Obiekty 
Gminne

Termomodernizacja   
budynków 
Staszowskiego 
Centrum 
Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. 

2 230 000 **
nie dotyczy 

**
nie dotyczy 

2017 – 
2020

1 895 500
[PLN] EFRR
(RPO WŚ)

334 500 [PLN]
wkład własny

2. 
*

Obiekty 
Gminne

Termomodernizacja 
budynku świetlicy 
„Jutrzenka” w 
Staszowie z siedzibą 
przy ulicy Szkolnej 14,
28-200 Staszów

135 000 **
nie dotyczy

**
nie dotyczy 

2017-
2020

EFRR (RPO 
WŚ) 114 750
Wkład własny 
20 250

3.
*

Obiekty 
Gminne

Termomodernizacja 
budynku filii świetlicy 
„Jutrzenka” z siedzibą 
w   Wiązownicy 
Kolonii 90, 28-200 
Staszów.

175 000 **
nie dotyczy

** 
nie dotyczy

2017-
2020

EFRR (RPO 
WŚ) 148 750
Wkład własny 
26 250

4. Obiekty  Termomodernizacja 135 000 ** ** 2017-
2020

EFRR (RPO 
WŚ) 79 000
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* Gminne budynku filii świetlicy 
„Jutrzenka” z siedzibą 
w Sielcu 37, 28-200 
Staszów.

nie dotyczy nie dotyczy Wkład własny 
56 000

5.
*

Obiekty
Gminne

Termomodernizacja 
budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Krzczonowicach, 
Krzczonowice 15, 
28-200 Staszów.

195 000 **
nie dotyczy

**
nie dotyczy

2017-
2020

EFRR (RPO 
WŚ) 165 000
Wkład własny 
30 000

* zadanie fakultatywne, możliwe do realizacji w przypadku zapewnienia finansowania,
** szczegółowe dane zostaną ujęte po przeprowadzeniu audytów w kolejnych aktualizacjach PGN-u. 

Wyżej  wymienione  zadania  realizują  obszarowe  cele  dotyczące  przejścia  na  gospodarkę
niskoemisyjną.  Są  one  związane  z  obszarem  :  „Poprawa  efektywności  z  wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. 

Niniejszy  aneks  podlega  ocenie  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej  w  Kielcach,  a  także  uzgodnieniu  w  zakresie  Oddziaływania  na  Środowisko  przez
Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  i  Świętokrzyskiego  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach.

Nazwa i adres sporządzającego:

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
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