
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……..…………. r.  

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  – Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek opracowany  

w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-136/13 w ramach działania  

9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytetu IX Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność Energetyczna Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E   
 

  Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek (PGN) 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki 

działań Gminy Milanówek na lata 2014-2020 w zakresie: 

- działań nieinwestycyjnych polegających na wymianie najlepszych praktyk oraz promocji 

energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych, korzyści płynących  

z efektywnie energetycznych zachowań, zielonych zamówień publicznych, 

- inwestycyjnych ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

  Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją głównymi działaniami podejmowanymi  

w celu osiągnięcia ww. założeń i zmniejszenia emisyjności będą: termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń na energooszczędne  

w budynkach użyteczności publicznej, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, 

działania z zakresu mobilności miejskiej. 

 Zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały ze względu na fakt, iż PGN stanowi załącznik 

do dokumentacji aplikacyjnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 - jest 

niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków finansowych  

z budżetu Unii Europejskiej w zakresie działań dotyczących zmniejszenia niskiej emisji.   

 Niniejsza uchwała jest niezbędnym załącznikiem do rozliczenia końcowego  

z dofinansowania na opracowanie PGN, które Gmina Milanówek uzyskała od Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucji Wdrażającej 

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 

Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 

 


