
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/626/18 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 14 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1  

lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, poz. 

650) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu  wymiany źródeł 

ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 

2511), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej zwanej dalej "Odbiorcą Końcowym" na wymianę 

źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym, do którego posiada tytuł prawny, położonym na terenie Gmi-

ny Miasto Zgierz, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

2. W przypadku, gdy tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego przysługuje kilku Odbiorcom Koń-

cowym, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich Odbiorców Końcowych posiadających tytuł prawny do 

dysponowania danym budynkiem/lokalem mieszkalnym, którą należy dołączyć do wniosku o którym mowa 

w § 7.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zależności od wielkości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów inwe-

stycji z zakresu wymiany źródeł ciepła, dotacji udziela się Odbiorcy Końcowemu, który złożył w Urzędzie 

Miasta Zgierza prawidłowy, pisemny wniosek w terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zgierza i 

zostanie ujęty we wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-

dzi na realizację zadania pn.: „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edy-

cja II” - zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

2. Wniosek zawiera: 

1) imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu Odbiorcy Końcowego, adres budynku/lokalu mieszkal-

nego, w którym będzie wymienione źródło ciepła; 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego; 
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3) opis likwidowanego źródła ciepła: rodzaj i moc źródła ciepła, rodzaj używanego paliwa, roczne zużycie 

paliwa; 

4) opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła: rodzaj i moc źródła ciepła, roczne planowa-

ne zużycie paliwa/ciepła z sieci; 

5) planowany termin realizacji inwestycji; 

6) planowane koszty realizacji inwestycji; 

7) oświadczenie o: 

a) możliwości/braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, 

b) konieczności/braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, 

c) możliwości/braku możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowa-

na inwestycja do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej, 

d) braku finansowania inwestycji z innych źródeł, 

e) nieprowadzeniu w budynku/lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej, 

f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

g) zapoznaniu się i akceptacji zasad udzielania dotacji. 

3. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miasta Zgierza. 

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

5. Odbiorca Końcowy może działać przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie ważnego pełno-

mocnictwa.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

Łódzkiego. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Radosław Gajda 
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