
UCHWAŁA NR XXXIV/236/2017 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/165/2016 Rady Miasta Brzeziny                                            

z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji                            

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579) Rada Miasta Brzeziny 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny stanowiącym załącznik do 

uchwały  nr XXV/165/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny na 

lata 2015-2020,  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dział 5 „Ogólna strategia” rozdział 5.5. „Aspekty organizacyjne i finansowe”  

podrozdział 5.5.4. „Budżet” na str. 112 otrzymuje brzmienie:  

 

„ 5.5.4. Budżet 

Poniżej przedstawiono budżet realizacji projektów wchodzących w skład Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej z podziałem na źródła finansowania. Kwoty podano w tys. zł. 

Projekt 

rok 2015 rok 2016 

ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne 

Ekologiczna 

modernizacja źródeł 

ciepła w Brzezinach 

0 0 0 0 1000 700 300 0 

Budowa wielofunkcyjnej 

pasywnej hali sportowej 

w Brzezinach 

0 0 0 0 0 0 0 0 

cd. 

Projekt 

rok 2017 rok 2018 

ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne 

Ekologiczna 

modernizacja źródeł 

ciepła w Brzezinach 

2000 1400 600 0 2000 1400 600 0 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydq


Budowa wielofunkcyjnej 

pasywnej hali sportowej 

w Brzezinach 

500 400 100 0 5000 3500 1500  

cd. 

Projekt 

rok 2019 rok 2020 

ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne 
inne 

Ekologiczna 

modernizacja źródeł 

ciepła w Brzezinach 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Budowa wielofunkcyjnej 

pasywnej hali sportowej 

w Brzezinach 

3500 2500 1000      

 

2) dział 7 Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem na str. 

138 otrzymuje brzmienie: 

 

„W poniższej tabeli zaprezentowano projekty wytypowane do realizacji w latach 2016 – 2018. 

 

1. Nazwa projektu 

Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach 

Opis projektu 

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynku przedszkola nr 3, gimnazjum oraz 

szkoły podstawowej nr 1 poprzez: 

- przedszkole nr 3: kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą 

wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na 

przyłącze sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą 

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

- gimnazjum: termomodernizację obiektu i wymianę wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) 

wraz z modernizacją/remontem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej oraz ociepleniem części podłogi,  

- szkoła podstawowa nr 1: termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia 

(drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłącze 

sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji 

wewnętrznej centralnego ogrzewania. 

Projekt jest wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ 



Szacowane koszty: 

Szacowany koszt projektu to około 5 000 000 PLN. 

Wkład UE – 3 500 000 PLN 

Wkład własny Miasta Brzeziny –  1 500 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji: Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2018. 

Wpływ na realizację Planu 

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. 

Spadnie ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać 

będzie środowisko naturalne Miasta. Spadną również koszty utrzymania budynków 

włączonych w skład projektu. Zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym 

bilansie energetycznym obiektów.  

Wskaźniki osiągnięcia celów:  

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, 

- poprawa zdrowotności mieszkańców, 

- spadek kosztów utrzymania budynków; 

 

2. Nazwa projektu 

Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa wielofunkcyjnej hali sportowej spełniającej standardy 

budynku pasywnego, pełniącej funkcję sportowo-widowiskową w miejscowości Brzeziny, w 

powiecie brzezińskim. W przedmiotowym projekcie zostaną zastosowane standardy 

budowlane, instalacyjne, które spełnią warunki zakwalifikowania go jako budynku pasywnego. 

W ramach projektu zostaną wykonane: 

-Prace budowlane (ściany, stolarka okienna, drzwiowa, dachy), 

-Instalacja CO -pompa ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym,  

-Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

-Instalacje elektryczne w tym instalacja fotowoltaiczna,  

-Instalacje wod-kan, 

-Zewnętrzne przyłącza, 

-BMS zarządzający systemami energetycznymi,  

-Wyposażenie budynku, 

Realizacja projektu zakłada wdrożenie wielu innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań 

wykorzystujących energię odnawialną, w szczególności w zakresie instalacji grzewczych i 

wentylacji (budowy pompy ciepła typu solanka-woda dostarczająca ciepło dla ogrzewania 

budynku i cwu, oraz dostarczania chłodu;  wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

odzyskiem ciepła; instalacji fotowoltaicznej PV). 



Szacowane koszty:  

Szacowany koszt projektu to około 9 000 000 PLN. 

Wkład UE – 6 400 000 PLN 

Wkład własny Miasta Brzeziny – 2 600 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji: 

Planuje się realizację projektu w latach 2017 – 2019. 

Wpływ na realizację Planu:  

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i 

wspieranie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, co przyczyni się do poprawy efektywności 

wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, obniżenia zużycia energii 

oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wskaźniki osiągnięcia celów:  

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza,  

- poprawa zdrowotności mieszkańców 

Projekty uzupełniające 

Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się 

realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. Będą one 

miały na celu promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szczególny nacisk 

położony zostanie na promowanie efektywności energetycznej w budynkach prywatnych  

i przedsiębiorstwach. 

Lista projektów będzie poszerzana jeśli tylko będzie to możliwe, biorąc pod uwagę 

uwarunkowania budżetowa Miasta.” 

 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

      Rady Miasta Brzeziny 

 

Tadeusz Barucki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Miasto Brzeziny posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty do realizacji 

uchwałą nr XXV/165/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r., który                             

jest dokumentem strategicznym, obejmującym obszar całego miasta Brzeziny                              

oraz długoterminowym.  Zatwierdzony dokument nie wymagał przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 

przeprowadzonej na terenie Miasta w celu określenia kluczowych obszarów działań                    

oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Miasto celu w zakresie redukcji emisji CO2. 

Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami 

czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala przełożyć 

długoterminową strategię na działania.  

Obecnie dokonujemy korekty związanej z naprawieniem błędu polegającego                     

na omyłkowym wpisaniu niewłaściwej nazwy zadania w podrozdziale 5.5.4. Budżet.  

W dokumencie ujęto zadanie pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Brzeziny”, 

a powinno być zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej”. W związku z 

powyższym skorygowano również rozdział 7. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały 

okres objęty planem. Pozostałe elementy Planu nie ulegają zmianie.  

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej nie wyznaczają ram dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a realizacja 

postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.   

Podjęcie przez Radę Miasta Brzeziny niniejszej uchwały  ma bardzo istotne znaczenie                  

dla Miasta Brzeziny, gdyż otwiera drogę dla aplikowania o środki z funduszy unijnych.  
 


