
Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do realizacji zadania „Opracowania i przygotowania do wdrożenia 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lasowice Wielkie”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
to DOKUMENT o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji 

wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej 

poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 
Perspektywa rozpatrywanych przedsięwzięć: lata 2016 – 2020.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania 
środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Posiadanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji ze środków 

finansowych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szanowny Mieszkańcu,

w związku z realizacją „Opracowania i przygotowania do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
gminy Lasowice Wielkie” Urząd Gminy  Lasowice Wielkie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety 

dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dziękując z góry za wzięcie udziału w badaniu podkreślenia wymaga fakt, iż dzięki aktywnej współpracy 
mieszkańców gminy Lasowice Wielkie , możliwe będzie pozyskanie rzetelnej wiedzy do opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej,  a co za tym idzie - wyznaczenia przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania 

z  Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 uwzględniających realne potrzeby mieszkańców. 

Przedsięwzięcia, które mogą zostać uwzględnione w PGN to m.in. wymiana kotłów na nowe niskoemisyjne 
(kotły gazowe, olejowe, na biomasę), modernizacja instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

termomodernizacja (docieplenie) budynku wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych, 
montaż odnawialnych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Ankiety oraz informacje o projekcie PGN znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.lasowicewielkie.pl, w Urzędzie Gminy lub u swojego sołtysa.

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 30 marca 2016 r.

Wypełnione ankiety można składać u sołtysa miejscowości, 
w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 

przesyłać w wersji elektronicznej na adres ecosteps@vp.pl 
lub pocztą na adres EcoSTEPS Przemysław Stępień, ul. Bystrzycka 9a, 55-220 Wójcice


