
UCHWAŁA NR XIX/128/2016
RADY GMINY OBROWO

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Obrowo"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z at. 7 ust. 1 pkt 1, 3, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo„ stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XVIII/118/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji ”Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo" wprowadza się następujące zmiany: w dziale 4, rozdziale 4.1, 
podrozdziale 4.1.1. „Działania inwestycyjne - bezpośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu 
udziału energii z oze”, na stronie 84 w fiszce projektowej "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy„ w 
miejsce zapisu ”Na terenie Gminy Obrowo planowana jest budowa ścieżek rowerowych pomiędzy następującymi 
miejscowościami:

- Osiek nad Wisłą - Obrowo - szacunkowa długość: 7,0 km" wprowadza się zapis:

„Na terenie Gminy Obrowo planowana jest budowa ścieżek rowerowych pomiędzy następującymi 
miejscowościami: Osiek nad Wisłą - Obrowo - Sąsieczno - szacunkowa długość: 12,5 km”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XVIII/118/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo„ Rada Gminy Obrowo przyjęła do realizacji ”Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo„ stanowiący załącznik do ww uchwały. Zaistniała konieczność

wprowadzenia zmiany w przyjętym planie w dziale 4, rozdziale 4.1, podrozdziale 4.1.1. :Działania

inwestycyjne - bezpośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu udziału energi w oze" na

str 84 w fiszce projektowej ”Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy". Zmiana polega na wydłużeniu

planowanej do budowy ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Osiek nad Wisłą - Obrowo o

szacunkowej długości 7 km o odcinek prowadzący do miejscowości Sąsieczno - szacunkowa długość 12,5 km.

Pozostałe zapisy Planu pozostają bez zmian. Wyznaczone cele i wskaźniki ekologiczne także pozostały

niezmienione. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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