
UCHWAŁA NR XXIV/211/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

 z dnia 26 maja 2017 roku. 
 
 

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i 
Miasta Janikowo na lata 2016-2020+” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 zmiany: z 2016r. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. 
poz. 730), uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016r. 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-
2020+” w § 1 zmienia się załącznik do uchwały. 

2. Zmieniony „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-
2020+” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Przewodniczący  
               Rady Miejskiej w Janikowie  
                      

   Grzegorz Czerwiński              



UZASADNIENIE  
 do UCHWAŁY NR XXIV/211/2017 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
 z dnia 26 maja 2017 roku.  

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i 
Miasta Janikowo na lata 2016-2020+” 

  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Janikowo na lata 2016-2020+” to dokument określający 
wizję rozwoju Gminy Janikowo w kierunku prowadzenia skutecznej gospodarki niskoemisyjnej. 
Wymieniono w nim działania pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe w 
zakresie efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażania 
technologii zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.   
Aktualizacja i wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany tytułu projektu „Budowa ścieżki 
rowerowej w Janikowie” na „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-
rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo” i opisu Zadania 7.2, realizowanego w ramach 
Działania 7 „Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego Gminy” zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną dla projektu. Po dokładnym wyliczeniu parametrów w opracowanych 
projektach należy sprecyzować szacunkowe dane przyjęte na wcześniejszym etapie programowania 
działań. 
Aktualizacja nie powoduje zmian w zakresie planowanych działań- jedynie doprecyzowuje 
parametry wynikające z opracowanej dokumentacji technicznej. 
Opracowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Janikowo na lata 2016-2020+” jest 
dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie realizowanych projektów z budżetu 
Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 
 

      Przewodniczący  
               Rady Miejskiej w Janikowie  
                      

   Grzegorz Czerwiński 
 


