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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY TARNOWSKIE GÓRY
Tworzony przez Gminê Tarnowskie Góry Plan gospodarki
niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument wp³ywaj¹cy
na lokaln¹ gospodarkê energetyczn¹ i ekologiczn¹.
Gmina otrzyma³a na jego realizacjê 85% dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, w ramach Dzia³ania 9.3 konkursu nr 2/POIiŒ/9.3/2013
„Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko 2007-2013.

G³ówne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej to:
! redukcja emisji gazów cieplarnianych
(w tym dwutlenku wêgla),
! zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w zu¿yciu energii ogó³em,
! redukcja zu¿ycia energii elektrycznej i cieplnej
poprzez podniesienie efektywnoœci energetycznej,

ale tak¿e:
! poprawa jakoœci powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych
stê¿eñ i realizowane s¹ programy (naprawcze)
ochrony powietrza (POP) oraz plany dzia³añ
krótkoterminowych (PDK).

www.tarnowskiegory.pl
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Co zawiera Plan gospodarki
niskoemisyjnej:
! identyfikacjê obszarów
problemowych,
! bazê danych zawieraj¹c¹
inwentaryzacjê emisji gazów
cieplarnianych oraz informacje
pozwalaj¹ce na ocenê gospodarki
energi¹ w Gminie oraz w jej
poszczególnych sektorach i obiektach,
! harmonogram dzia³añ przewidzianych
do realizacji w okresie 3-4 lat od jego
przyjêcia,
! wskaŸniki monitorowania.
Przyjêcie PGN do realizacji nastêpuje
poprzez Uchwa³ê Rady Miejskiej.

Korzyœci z posiadania Planu gospodarki
niskoemisyjnej:
! czystsze powietrze,
! oszczêdnoœci w zu¿yciu energii,
! dostêp do nowych technologii,
! dostêp do œrodków UE na dzia³ania
z zakresu:
- termomodernizacji budynków,
- oœwietlenia ulic i placów,
- poprawy jakoœci dróg,
- transportu publicznego,
- wykorzystywania odnawialnych
Ÿróde³ energii.

PGN - to kierunek na zdrowie,
oszczêdnoœæ, czyste powietrze
i nowe technologie!
Wykonawca PGN - Pomorska Grupa
Konsultingowa Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Bydgoszczy; tel. 52 345 60 81
www.pgksa.pl, e-mail pgn@pgksa.pl
Urz¹d Miejski w Tarnowskich Górach
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
tel. 32 393 36 91
www.tarnowskiegory.pl

