
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta 
Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające 

na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-
6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087) po zasięgnięciu opinii Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/1167/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie 
powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na 
proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 2202) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Beneficjentami dotacji mogą być:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną,

4) przedsiębiorcy,

5) osoby prawne,  będące właścicielami lub posiadającymi inny tytuł prawny do lokali 
mieszkalnych, położonych w granicach administracyjnych miasta Szczecin”;

2) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie, o którym mowa w § 3. W przypadku zadania 
zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie 
udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 
10 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny, o którym mowa w § 3”;

3) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków w danym roku kalendarzowym dla 
poszczególnych beneficjentów, o których mowa w § 4”;

4) w § 7 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) limit kwot przeznaczonych na udzielanie dotacji dla poszczególnych beneficjentów, 
o których mowa w § 4”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życia po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: 56D25D33-C029-4631-B611-3D093A4AABC2. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

W wyniku prowadzenia Programu przez 1,5 roku zaobserwowano, że średnia wielkość przyznanej dotacji na

modernizację systemu ogrzewania wynosi ok. 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie. Przez cały czas Program

cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina, szczególnie osób fizycznych.

Wprowadzenie limitu dotacji w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej

niż 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie spowoduje większą dostępność dotacji (dotacja będzie dostępna dla

większej liczby odbiorców) i tym samym zwiększy się osiągnięcie efektu ekologicznego (będzie

zlikwidowana większa liczba węglowych źródeł ciepła emitujących do środowiska substancje takie jak pył

PM 2,5, pył PM 10, benzeno(a)piren, dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla). Projekt zmiany

Uchwały został zaopiniowany bez zastrzeżeń przez Urząd Ochrony Konkurencji i Ochrony Konsumenta.
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