
 
 

UCHWAŁA NR XLVII/910/2022 
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/874/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na 

kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1, ust. 5 i 6 oraz 
art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1973 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/874/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 marca 
2022 r. uchyla się § 2 ust. 4 regulaminu. 

2. W związku z opisaną w ustępie poprzedzającym zmianą w § 2 regulaminu stanowiącym załącznik nr 
1 do ww. uchwały przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne 
ze środków budżetowych Gminy Władysławowo na lata 2021-2023, zmienia się numerację ust. 5, 6, 7 i 8, które 
otrzymują numery odpowiednio 4, 5, 6 i 7. 

3. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 

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

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Adam Białas 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 24 maja 2022 r.

Poz. 2008
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