
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/332/2017 

RADY MIASTA LUBAWA 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na zadania służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.), Rada Miasta 

uchwala, co następuje:  

§ . W załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 października 2017 r. 

stanowiącym regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na zadania 

służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 

w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Lubawa (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2017, 

poz. 4203) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 1 dotychczasowy § 3 określa się jako § 2a; 

2) w rozdziale 2 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.  Wysokość dotacji celowej wynosi 100% poniesionych nakładów finansowych, lecz nie więcej niż: 

1) 3.000,00 zł brutto na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem 

stałym oraz innych urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, a także węzła cieplnego dla budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego lub dla jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, 

2) 5.000 zł brutto udokumentowanych wydatków dla wspólnoty mieszkaniowej na zakup węzła cieplnego – 

w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jan Sarnowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 4862
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