UCHWAŁA NR LXII/563/2018
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 1 października 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1393, 1432) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, 5 i 9,
art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 799) w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2018-2020, wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 5 załącznika otrzymuje brzmienie: „1. Wnioskodawca ubiegający się o Dotację zobowiązany jest do
złożenia w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszych zasad wraz z wymaganymi załącznikami. 2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 stanowią: 1)
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane, 2) kosztorys
inwestorski lub szacunkowy koszt wymiany istniejącego żródła ciepła sporządzony przez uprawnioną osobę.”
2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do 30 kwietnia
każdego roku a wszystkie prace powinny zostać wykonane najpóźniej do końca października 2020 roku.
3. § 6 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia rozpatrywane będą w miarę
posiadanych środków, nie później niż do 30 czerwca danego roku.”
4. § 10 obecne brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzemieniu: „Przed podpisaniem umowy,
najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty,
będące podstawą do zawarcia umowy: 1) umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia
budowlane,
2)
kopia
projektu
wykonawczego
(o
ile
jest
wymagany),
3) pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
(odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak

Id: 52BDDAA4-8512-41CE-A614-CFEB63460FB1. Podpisany

Strona 1

