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UCHWAŁA NR XX/531/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”
Na podstawie art.7 ust.1 oraz 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 403 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166),
uchwala się , co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/450/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”
wprowadza się następujące zmiany:
1. Po rozdziale XV dodaje się rozdział XVI w brzmieniu „Uregulowania przejściowe".
2. Po § 20 dodaje się § 21 w brzmieniu: „Wnioski złożone w 2019 roku oraz od dnia 1 stycznia 2020 do
dnia 31stycznia 2020 roku będą rozpatrywane na podstawie następujących zasad:
1) Dotacje będą udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe, elektryczne, podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych tj. w budynkach wolno
stojących i w budynkach w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;
2) Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania wyniesie 100 % wydatków ale nie więcej niż 7000 zł
dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych,
spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w § 17 ust.1 pkt 3 wyraz „podmiot uprawniony” zastępuje się wyrazem „wnioskodawca”;
4) w § 19 ust.1 wyraz „podmiotem uprawnionym” zastępuje się wyrazem „wnioskodawcą”;
5) w § 20 ust.1 wyraz „podmiot uprawniony” zastępuje się wyrazem „wnioskodawca”;
6) w § 20 ust.3 wyraz „podmiot” zastępuje się wyrazem „wnioskodawca”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak

