
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ...../....../2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia ………………….. 2016 roku 
 

w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna” przyj ętego uchwałą nr XV/89/2015 Rady 

Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna” przyjętym uchwałą  
Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku, wprowadza się 
zmiany w nazwach przedsięwzięć w następujących punktach i tabelach: 

1. Wymienione Tytuły projektów w Tabeli 9-2 Projekt wdrożeń wraz z efektem 
ekologicznym, ekonomicznym oraz energetycznym otrzymują brzmienie: 
− 3.400 Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w kompleksie 

budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie 

− 3.401 Termomodernizacja budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.402 Montaż instalacji PV na budynkach Szpitala Lipno sp. z o.o.  przy ul. 
Nieszawskiej 6 - (520kW) 

− 3.403 Montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych na budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o.  przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.404 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

2. Wymienione Tytuły Projektów w rozdziale 10. Analiza potencjału technicznego 
ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy 
Miasta Lipna otrzymują brzmienie: 

− 3.401 Termomodernizacja budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.402 Montaż instalacji PV na budynkach Szpitala Lipno sp. z o.o.  przy ul. 
Nieszawskiej 6 - (520kW) 

− 3.403 Montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych na budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o.  przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.404 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

3. Wymienione Tytuły projektów w Tabeli 10-1 Wskaźniki ekonomiczne poszczególnych 
przedsięwzięć otrzymują brzmienie: 



− 3.400 Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w kompleksie 
budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie 

− 3.401 Termomodernizacja budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.402 Montaż instalacji PV na budynkach Szpitala Lipno sp. z o.o.  przy ul. 
Nieszawskiej 6 - (520kW) 

− 3.403 Montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych na budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o.  przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.404 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

4. Wymienione Tytuły projektów w Tabeli 11-1 Propozycja harmonogramu realizacji zadań 
otrzymują brzmienie: 

− 3.401 Termomodernizacja budynków Szpitala Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.402 Montaż instalacji PV na budynkach Szpitala Lipno sp. z o.o.  przy ul. 
Nieszawskiej 6 - (520kW) 

− 3.403 Montaż instalacji kolektorów słonecznych termicznych na budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o.  przy ul. Nieszawskiej 6 

− 3.404 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w budynkach Szpitala 
Lipno sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 6 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity uwzględniający zmiany wskazane w § 1, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 



Zmiany dokonuje się na wniosek Starosty Lipnowskiego, który wystąpił w dniu 22 sierpnia 
2016 r. z wnioskiem o korektę nazwy Szpitala Lipno z „SP ZOZ w Lipnie” na „Szpital Lipno 
sp. z o.o. w treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna”. 

Zmiana ma na celu ujednolicenie nazw przedsięwzięć wskazanych w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej z tytułami projektów, o dofinansowanie których będzie występować 
Starostwo Powiatowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. 


