
UCHWAŁA NR XI/131/2019
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/623/18  Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403) Rada Miasta 
Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr  XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego poz. 2511, poz. 2857), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 5 otrzymuje  brzmienie:

„5. Dotacja  jest udzielana jedynie na dofinansowanie kosztów inwestycji, co do których Odbiorca 
końcowy zobowiąże się do utrzymania  trwałości  inwestycji przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od 
dnia  15 października 2019 r.  W przypadku  zmiany zapisów Programu Ograniczania Niskiej Emisji - 
edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi termin ten 
może ulec zmianie, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.”;

2) § 13  otrzymuje  brzmienie:

„§ 13. Inwestycje, na które  zostanie  udzielona dotacja  należy  zakończyć i rozliczyć do dnia 15  
września 2019 r. W przypadku  zmiany zapisów Programu Ograniczania Niskiej Emisji -edycja II 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi termin ten może ulec 
zmianie, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 5018



§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zgierza

Beata Świątczak
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