Mieszkańcy Gminy Rokietnica...

W miesiącu wrześniu przystąpiliśmy do Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Rokietnica.
Ponieważ chcemy uzyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na takie działania jak :
 termomodernizację (ocieplenie ścian i stropów, modernizacja instalacji c.o., wymiana okien )
obiektów będących w posiadaniu Gminy;
 montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła na budynkach
indywidualnych;
 wymianę kotłów węglowych na gazowe w budynkach indywidualnych;
 na modernizację maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach; i.t.p

Unia Europejska uzależniła możliwość otrzymania wsparcia finansowego od przeznaczenia tych
środków na działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
Wsparcie mogą dostać jednak tylko te działania, które ujęte są w tzw. Gminnych Planach
Gospodarki Niskoemisyjnej. Dlatego też, przystąpiliśmy do jego opracowania.
Co To Jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
To swoiste wytyczne na lata 2015-2020, jakimi nasza Gmina będzie się kierowała podejmując
decyzje o kierunkach jej rozwoju. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem wiążącym.
Jego nadrzędnym celem jest pokazanie, w jaki sposób Gmina może ograniczyć zużycie energii.
Istotną rzeczą jest fakt, że Plan koncentruje się nie tylko na działaniach możliwych do
wprowadzenia przez samą administrację ale również działaniach skierowanych bezpośrednio
do i przez jej mieszkańców. Realizacja założeń Planu będzie miała wpływ na ograniczenie
zużycia energii, co przyczyni się do obniżenia kosztów, jakie każdy z nas ponosi na co dzień.
Nie stworzymy go jednak dobrze bez Państwa pomocy. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą
o wypełnienie i przekazanie lub przesłanie elektronicznie ankiety. Ankiete można pobrać ze
strony internetowej.
Ankietę prosimy przynieść bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy pok. 21 lub wysłać
mailowo na adres ug_rokietnica@wp.pl
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Pomocą w wypełnieniu ankiet służą pracownicy Urzędu Rokietnica Tel: 16 622 13 91 Pamiętaj
skorzystasz/skorzystamy z dofinansowania tylko wtedy, gdy Twoje/Nasze plany znajdą się w
Gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokietnica.
Prosimy o wypełnienie ankiety do 20.10.2015 r.

Ankieta dla mieszkańca.doc
Ankieta dla przedsiębiorcy.doc
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