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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko,
Gmina i Miasto Nisko rozpoczęła przygotowania do nowego budżetu unijnego 2021 –
2027, który dla naszego samorządu może stanowić nowe źródło finansowania wielu
inwestycji publicznych. Jednym z kluczowym celów nowego budżetu jest wdrażanie
gospodarki niskoemisyjnej, która ma przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla,
ograniczania zużycia energii końcowej i wzrostu energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii na terenie gminy, jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości
powietrza atmosferycznego.
Gmina i Miasto Nisko już w roku 2014 przystąpiła do wdrażania celów gospodarki
niskoemisyjnej, poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 –
2020. Obecnie konieczna jest aktualizacja i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
na okres 2021 – 2030 i dostosowanie go do nowego budżetu unijnego.
W nowym planie do istotnych inwestycji należeć będą projekty związane
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, ale również projekty związane
z budową instalacji OZE. Szczególny nacisk chcemy położyć na dofinansowanie do
wymiany przestarzałych kotłów na nowoczesne kotły energooszczędne, na montaż
instalacji OZE, montaż pomp ciepła u Państwa w budynkach mieszkalnych.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych jest określenie potrzeb
inwestycyjnych w planach gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności określenie
przyszłego zainteresowania dofinansowaniem projektów realizowanych bezpośrednio
u mieszkańców.
W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie danych
w postaci wypełnienia anonimowej ankiety. Umożliwi nam to zaprojektowanie działań
i przygotowanie projektów, które w przyszłości zapewnią Państwu dofinansowanie do
wymiany kotłów, montażu OZE, montażu pomp ciepła itp.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią zachęcam Państwa do
wypełnienia ankiety w formie elektronicznej, która znajduje się na stronie
www.nisko.pl.
https://nisko.pl/aktualnosci/3110-ankieta-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-20212030
Mogą Państwo również dostarczyć wypełnioną drukowaną wersję ankiety bezpośrednio
do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. W przypadku pytań, proszę o kontakt z pracownikami
Referatu Rozwoju Gospodarczego pod nr tel. 15 8415 646.
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