
 
 

UCHWAŁA NR XXXV/375/2022 
RADY GMINY SZTUTOWO 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na 
dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze 

Gminy Sztutowo 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy  
z dnia  27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) Rada Gminy 
Sztutowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie do kosztów wymiany 
ogrzewania węglowego i zastąpienia go ekologicznymi systemami grzewczymi, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXXIV/358/2021Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Sztutowo wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Ustala się dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych w wysokości 2000,00 zł tylko 
na jedno źródło ciepła zasilające budynek lub lokal mieszkalny”. 

2. § 6 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowa zawarta jest na czas określony, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku 
budżetowego; nie wywiązanie się z terminu będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.”. 

3.  w § 7  uchyla się ust. 5 i 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Marcin Owsiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 09.02.2022 r.

Poz. 485
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