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PRZYJĘTO PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA I GMINY SIEWIERZ

W dniu 11 maja 2017 r. Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwały w sprawie przyjęcia ważnych dla
Gminy dokumentów: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz oraz Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021- 2024.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju
gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności
energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja
emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy
poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących
określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Siewierz, jej podmiotom oraz mieszkańcom
pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji
w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Siewierz to
dokument, który zawiera analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska. Określa także politykę
środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania
środowiskowego.
Program kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym
zakresie. Zasadniczym elementem programu jest omówienie poszczególnych aspektów ochrony
środowiska: pól elektromagnetycznych, hałasu oraz ochrony powietrza, gleb, dziedzictwa przyrodniczego,
wód, powierzchni ziemi. W Programie przeanalizowane zostały również kwestie racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym oraz edukacja
ekologiczna.
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