UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/272/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia
i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin dokonuje się aktualizacji w załączniku nr 1 do
uchwały Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w rozdziale 3 Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
w podrozdziale: działania inwestycyjne:
1) Działanie I: Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych wraz
z audytami energetycznymi poprzez dodanie następujących zadań:
1. termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie, roczne zmniejszenie
zapotrzebowania na energię 72,6 %, szacunkowy koszt: 6 000 000 zł,
2. nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej
13 w Szubinie, szacunkowy koszt: 4 600 000 zł,
3. „Bliżej gwiazd” utworzenie centrum astronomiczno – kulturalno – dydaktycznego w Niedźwiadach, gm.
Szubin, szacunkowy koszt: 1 465 480.
2) Działanie V: Promowanie i rozwój komunikacji publicznej poprzez dodanie zadania pn. „Budowa parkingu
Park & Ride w Szubinie”. Inwestycja w założeniu ma ograniczyć emisję CO2 o 146,68 Mg, szacunkowy
koszt : 6 092 728 zł.
3) Działanie XVI: Budowa ścieżek rowerowych, poprzez dodanie kolejnego zadania: budowa ścieżki
rowerowej w miejscowości Wąsosz na odcinku 3 km od Wąsosza – wsi do plaży, a następnie do
miejscowości Żędowo, na odcinku 3 km, koszt realizacji zadania 1 500 000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Szubin posiada przyjęty uchwałą NR XXII/272/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca
2016r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin zawarty w załączniku nr 1 do uchwały. Aktualizacja
wynika
z potrzeby
dopisania
innych
zadań,
które
mogą
być
realizowane
w kolejnych latach. Wpis do PGN powyższych zadań otworzy możliwość przeprowadzenia kompleksowej
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budowę infrastruktury wpływającej na obniżenie
emisji CO2 w postaci parkingu "Parkuj i jedź" wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. W związku
z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
Dla projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szubin odstąpiono od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskano uzgodnienie Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla omawianego dokumentu.
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