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DRUK NR 396 
 

Projekt 

 

z dnia  10 lipca 2020 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przystępuje się do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Miasta Konina na lata 2021 – 2024.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

                Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

 

            Tadeusz Wojdyński 
 

 

 

 

 

 

 

 
Opiniował radca prawny: 

Jacek Ignaczak
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia ……………….  2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, który określa wizję rozwoju niskoemisyjnej 

gospodarki w gminie. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 – 2020” 

przyjęty został uchwałą Rady Miasta Konina nr 191 z dnia 30 września 2015 r. W związku 

z upływem terminu obowiązywania ww. dokumentu z końcem 2020 r. zachodzi konieczność 

sporządzenia jego kompleksowej aktualizacji. Planowana aktualizacja obejmie kolejne 4 lata 

tj. 2021 r. – 2024 r. 

Aktualizacja Planu ma duże znaczenie dla zrównoważonego i ekologicznego rozwoju 

Miasta Konina. Dzięki realizacji zaktualizowanego Planu miasto będzie mogło osiągnąć 

długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Istotnym elementem Planu jest 

wyznaczenie celów realizujących określoną wizję miasta w zakresie zwiększenia efektywności 

energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Opracowana „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 

2021 – 2024” będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki zewnętrzne 

na finansowanie inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków, modernizację 

źródeł ciepła, instalacje OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 

 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

  

Paweł Adamów 

 


