
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/758/17 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę 

Miejską w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym 

i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1lit. a i 1 lit. b, 

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) 

oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia z dnia 27 sierpnia 

2012 r., w załączniku wprowadza się następujące zmiany:  

1) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Kotły na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem muszą spełniać minimum standard emisyjny 

zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, 

co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for 

Accreditation).”; 

2) w ust. 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Wydziału Inżynierii Środowiska.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Mariusz Janas 
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