
Projekt 

Uchwała Nr ………………/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………… 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek  

z perspektywą do roku 2024 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3,4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek  

z perspektywą do roku 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca 

           Rady Miasta Milanówka 

 

         Janina Moława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek (PGN) został przyjęty uchwałą 

nr 75/VII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. Jego aktualizacja jest 

niezbędna pod kątem weryfikacji już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, 

wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Zaktualizowany dokument będzie podstawą do wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych 

w PGN i dotyczących działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających wpływ 

na podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2, poprawę infrastruktury 

służącej rozwojowi niskoemisyjnych form transportu czy zwiększenie świadomości 

mieszkańców w zakresie działań pro-ekologicznych. Zatwierdzenie aktualizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do roku 2024, otwiera 

możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wynikających z dokumentu, co oznacza, 

że w przypadku pojawienia się możliwości otrzymania wsparcia, Gmina będzie starała się 

pozyskać dofinansowanie działań zawartych w PGN. Projekty będą mogły uzyskać 

dofinansowanie tylko wówczas, jeśli znajdą odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych 

miasta, w tym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

W związku z planowanymi przez miasto działaniami w zakresie ochrony powietrza, 

zmniejszenia emisji CO2, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia 

wykorzystania OZE oraz spełnienia wymogów Pakietu Klimatyczno-energetycznego, 

zachodzi potrzeba dodania nowych zadań oraz uzupełnienia zadań już wpisanych do 

dokumentu. 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do roku 

2024 zawiera następujące nowe zadania (fiszki projektowe) wpisane do dokumentu: 

 

1. Inwentaryzacja terenów zieleni, wykonanie nasadzeń roślin fitoremediacyjnych 

oraz mapy GIS pochłaniania CO2 przez zieleń na terenie Gminy Milanówek; 

2. Budowa parkingów Park&Ride;  

3. Zakup niskoemisyjnych środków transportu wraz z budową infrastruktury służącej ich 

rozwojowi; 

4. Poprawa dostępności centrum miasta i innych ważnych punktów publicznych 

dla pieszych i rowerzystów.  
 

Zaktualizowano następujące fiszki projektowe 
 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność 

Gminy Milanówek; 

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych; 

3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych; 

4. Działania pozainwestycyjne; 

 



Poza wyżej wymienionymi zmianami dokument aktualizacji PGN zawiera aktualizację 

zapisów, które dotyczą: 

- zgodności PGN z wybranymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi;  

- zmiany wybranych aktów prawnych ujętych w dokumencie, których podstawy prawne 

zostały dostosowane do wersji obecnie obowiązujących; 

- wskazania odniesienia dokumentu PGN do wybranych krajowych rozporządzeń 

dotyczących stanu jakości powietrza dostosowując informacje zawarte w treści do wersji 

obecnie obowiązujących;  

- aktualizacji wyliczeń przyjętych wskaźników; 

- możliwych do pozyskania środków zewnętrznych służących realizacji projektów 

wskazanych w PGN; 

 

Uchwalenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z perspektywą do roku 2024 

stanowi niezbędny element polityki Miasta Milanówka w zakresie ochrony środowiska i jego 

zrównoważonego rozwoju, a także jest niezbędnym elementem ubiegania się o środki 

z funduszy Unii Europejskiej, w związku z czym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 


