
UCHWALA NR XLVU27/2022

RADY MIASTA WLOCLAWEK

z dnia 29 marca2022r.

zmieniajqca uchwalq w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budietu Gminy Miasto
Wloclawek na dofinansowanie koszt6w inwestycji sluiqcych ochronie powietza na terenie

miasta Woclawek

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2022 t., poz. 559), art. 403 ust. 2,3, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony Srodowiska
(D2.U.22021 r., poz. 1973, 2127 ,22691orazart, 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (D2.U.22021r., po2.305, 1535,1773,1927,1981,227 orazz2022 r., poz.583)

uchwala siq, co nastgpuje:

$ 1. W uchwale NrXLYI2312022 Rady Miasta Woclawek z dnia 1 marca 2022r.w sprawie zasad
udzielenia dotacji celowej z bud2etu Gminy Miasto Woclawek na dofinansowanie koszt6w inwestycji
sluzqcych ochronie powietza na terenie miasta Woclawek (Dz. Uz. Woj. Ku|Pon,z2022r., poz. '1195),

wprowadza sig nastgpujqce zmiany:
1) w zalqczniku do uchwaly w g 3 ust. 1 otzymuje bzmienie'

,S 31. O udzielenie dotacji mogq ubiegai siq Wnioskodawcy posiadajqcy tytul prawny
do budynku/lokalu mieszkalnego".

2) w zalqczniku do uchwaly g 15 otzymuje bzmienie:
,,$ l5,l . Dotacja na doflnansowanie koszt6w inwestycji, o kt6rych mowa w g 3 ust, 3 przyznawana
bgdzie w wysokoSci poniesionych koszt6w kwalifikowanych, nie wiqcej ni2 4 000,00 zl (slownie:
cztery tysiqce zlotych).
2. W pzypadku budynku wielorodzinnego, w kt6rym wszystkie lokale mieszkalne podlqczone

sq do wsp6lnego 2r6dla ogzewania opalanego paliwem stalym, dotacja udzielona bqdzie
w wysokosci poniesionych koszt6w kwalifikowanych lecz nie wiqcej niZ 10 000,00 zlotych (slownie:
dziesigc tysigcy zlotych), w tym do zakupu nowego uzqdzenia gzewczego wraz z ospzgtem
zasilajqcym w cieplo caly ten budynek".
3) w zalEczniku nr 1 do Regulaminu:

a) tre5i Wniosku w czgSci: ,,Forma prawna Wnioskodawcy" otzymuje bzmienie:

b) w treSci Wniosku: 
"O6wiadczam, 

2e" skreSla sig punkt 4.

4) zalqcznik nr2do Regulaminu otzymu.je bzmienie jak w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

Forma prawna

Wnioskodawcy (nale2y

zaznaczye jednq
odpowied2)

- osoba fizyczna posiadajqca tytul prawny do budynku/lokalu mieszkalnego-
- wsp6lnota mieszkaniowa'
- osoba prawna'
- pzedsigbiorca'

l|bsci'rJe zakeslii



$ 2. Wykonanie uchwaly potrieza sig Prezydentowi Miasta Vl4oclawek.

$ 3.1. Uchwala wchodzi w 4clE po udywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojewodztwa Kujawsko - Pomonkiqlo.

2. Uchwala podlega podaiu do publicarcj wiadomo$ci ppzez oghszenie w Biulegnie Informacji
Publicznej Uzqdu Miasb Whdauok.



Zalqcznik
do Uchwafy Nr XLVU2712022

Rady Miasta Woclawek
z dnia 29 marca202. r.

Woclawek, dnia

lmig i nazwisko

Adres zamieszkania

;;.;;ffi;;

OSWIADCZENIE
o prawie do nieruchomoSci

Ja, ni2ej podpisany/a* oswiadczam, 2e posiadam tytul prawny do nieruchomosci (budynku/lokalu)

polo2onej we Woclawku pzy u|........, ,...,.

na terenie kt6rej bgdzie realizowane pzedsigwziqcie objgte wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze

Srodkdw bud2etu Gminy Miasto Wloclawek na wymiang 2r6dla ciepla.

Tytul, z ktdrego wynika prawo do dysponowania wy2ej wskazanq nieruchomoScrq....,..........

Numer ksiggi wieczystej..........

"niepotrzebne skresli6



Uzasadnienie

Zasady,udzielania dotacji ze srodk6w bud2etu miasta wocrawek na wymran? nreekorogicznych 2rodelctepla^dla LrreruchomoSci polozonych na terenie miasta woclawet< zostary okreslone w uchware NrxLv 12312022 Rady lri iasta woclawek z dnia 1 marca2022r,w sfrawie zasad udzielenia dotacji celowejz budzetu Gminy Miasto woclawek na dofinansowanie koszt6w inwestycji sru24cych ort'1roni. pow.tz.
na terenie miasta Woclawek.

Ii:lt::t: O:rchwaty.,orazw zat4czniku nr 1 inr2 do Regulaminu wprowadzono poprawki stosownre0o uwag zawartvch w pismie zdnia2l narca2022 r znai nto_rcn_1o10-ilrtr0itH;;lonffioov
0brachunkowej w Bydgoszczy.
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