
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/281/2020 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15  Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015-

2020, rozszerzając lata realizacji   Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na 

lata 2021 -2027  wskazując nowe zadania dla realizacji celów  określonych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy  Masłów 

uchwala, co następuje: 

 

§1. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015-2020  przyjętym 

uchwałą Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 r.,zmienionym uchwałą Nr 

XXXV/321/2017 z dnia 23 marca 2017r., w punkcie 8.3. ,,Krótko /średnioterminowe 

działania /zadania” po tabeli 31. ,,Opis działań krótkoterminowych” dodaje się tabelę 31.2 

,,Nowe zadania fakultatywne w sektorze przedsiębiorstw oraz publicznym i mieszkaniowym na 

terenie Gminy Masłów  do realizacji w latach 2020 -2022 oraz w latach 2021-2027”  w 

następującym brzmieniu: 

 

Tabela 31.2: Nowe zadania fakultatywne w sektorze przedsiębiorstw oraz publicznym i 

mieszkaniowym na terenie Gminy Masłów do realizacji w latach 2020 -2022 oraz w latach 

2021-2027. 
 

 

Nowe zadania fakultatywne 

 w sektorze przedsiębiorstw oraz publicznym i mieszkaniowym na terenie Gminy Masłów do realizacji  

w latach 2020 -2022 oraz w latach 2021-2027. 
L.p. Sektor 

 

Podmiot 

odpowiedzial

ny za 

realizację 

projektu 

 

Typ zadania  

 

Możliwe źródła 

finansowania 

 

Możliwy 

termin 

realizacji 

 

1 Sektor 

mieszkaniowy 

jednorodzinny 

 

Gmina 

Masłów/ 

Mieszkańcy 

 

Instalacja OZE na/w domach 

mieszkańców  w  tym ramach 

projektów parasolowych 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy.  

 

2021-2027 

 



2 Sektor 

publiczny i 

mieszkaniowy 

 

Gmina 

Masłów 

 

Termomodernizacja 

energetyczna z 

wykorzystaniem OZE 

budynków użyteczności 

publicznej oraz 

wielorodzinnych 

jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne 

 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy.  

2021-2027 

 

3. Sektor 

publiczny 

Gmina 

Masłów 

 

Termomodernizacja z OZE 

Szkoły Podstawowej w 

Mąchocicach Kapitulnych 

oraz Urzędu Gminy Masłów 

RPO WŚ 2014-2020 

oś.3 Efektywna i zielona 

energia- działanie 3.3, 

budżet gminy lub inne 

dostępne środki. 

 

2020-2022 

4. Sektor 

mieszkaniowy 

jednorodzinny 

 

Mieszkańcy 

 

Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych, 

wymiana źródła ciepła, 

podłączenie do sieci 

ciepłowniczej lub gazowej 

wraz z trwałym odłączeniem 

od instalacji kotła/pieca 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 

5 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Budowa, przebudowa i 

modernizacja (w tym zakup 

urządzeń) infrastruktury 

służącej do wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej ze wszystkich 

źródeł odnawialnych z 

możliwością podłączenia do 

sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 

6 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Budowa lub modernizacja 

jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w 

wysokosprawnej kogeneracji z 

OZE  z możliwością 

podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 

7 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Budowa lub modernizacja 

jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej, ciepła i chłodu w 

trigeneracji z OZE mające na 

celu zmniejszenie kosztu i 

ilości energii pierwotnej 

niezbędnej do wytworzenia 

każdej z tych form energii 

odrębnie  z możliwością 

podłączenia do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej   

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 



8 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 
Budowa i montaż instalacji 

służącej do produkcji 

biokomponentów i biopaliw 

(drugiej i trzeciej generacji) 

 

 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy.  

2021-2027 

 

9 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Modernizacja i rozbudowa 

linii produkcyjnych (w tym 

zakup urządzeń) na bardziej 

efektywne energetycznie 

 

 

 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 

10 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach 

 

 

 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy. 

2021-2027 

 

11 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Zastosowanie technologii 

efektywnych energetycznie w 

przedsiębiorstwach 

 

 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy.  

2021-2027 

 

12 Przedsiębiorcy 

 

Przedsiębiorca 

 

Zastosowanie 

energooszczędnych (energia 

elektryczna, ciepło, chłód, 

woda) technologii produkcji i 

użytkowania energii 

 

 

Środki UE, w tym  

RPO WŚ 2021-2027 

WFOŚiGW w Kielcach,  

NFOŚiGW w Warszawie, 

środki własne inwestorów,  

budżet Gminy.   

2021-2027 

 

Rok 2028 jest to  rok kontrolny dla realizacji  celów z zadań fakultatywnych realizowanych w latach 2021 -2027. 

Rokiem bazowym dla liczenia efektów energetycznych w PGN pozostanie 2013r., a efekty zadań realizowanych w 

latach 2015-2020 i 2021 -2027 będą dodane i będą obrazować realizację celów ustalonych w PGN – redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii 

finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości 

powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu 

i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.  

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   


