
 

 

UCHWAŁA NR X/77/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 

regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, 

nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem 

ziemnym w budynkach mieszkalnych- w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) 

Rada Miejska w Szczyrku 

postanawia co następuje: 

§ 1. Zmienia się Regulamin udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu 

istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem 

i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych – w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2022” stanowiący Załącznik Nr 1 do 

Uchwały VII/56/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2019 r. poprzez: 

a) w § 5 ust. 1 uchylenie ppkt e 

b) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu, będzie podlegać dotacji 

w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, na zasadach wynikających z umowy pożyczki zawartej 

pomiędzy Gminą Szczyrk, a WFOŚiGW w Katowicach, ale kwota jednostkowej dotacji nie może 

przekroczyć 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) dla nowego kotła węglowego, oraz 6.500 zł (słownie: 

sześć tysięcy pięćset złotych) dla nowego kotła gazowego” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku 

 

 

mgr Borys Matlak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 6589
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