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

z dnia .................... 2020 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) 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, z 2019 r., 
poz. 6867)wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Beneficjentami dotacji mogą być: 

1) osoby fizyczne, 

2) wspólnoty mieszkaniowe, 

3) jednostki sektora finansów publicznych, będące 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) § 5 ust. 14 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5)  W przypadku podmiotów korzystających z pomocy de minimis ogranicza się termin 
obowiązywania uchwały zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 (zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r.), 
które będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2023r. z możliwością stosowania jego 
przepisów w 6-miesięcznych okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.”; 

3) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 7 500,00 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 
7 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, o którym mowa w § 3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życia po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

Realizowany Program od niemal 2,5 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców

Szczecina, w szczególności osób fizycznych. Wprowadzenie limitu dotacji w wysokości do 55%

poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 7 500,00 zł spowoduje większą dostępność

dotacji (trafi do szerszego grona zainteresowanych odbiorców) i tym samym wpłynie na wzrost efektu

ekologicznego (będzie zlikwidowana większa liczba węglowych źródeł ciepła emitujących do środowiska w

szczególności substancje takie jak: pył PM 2,5, pył PM 10, benzo(a)piren oraz dwutlenek siarki, tlenek

azotu, dwutlenek węgla).

Ponadto wprowadzenie w Programie MEWA limitu dotacji na poziomie 7 500 zł, jak ma to miejsce w

obecnie realizowanym Projekcie „Zefirek - Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie

Szczecina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020, pozwoli na przekierowanie części osób zainteresowanych modernizacją źródła ciepła do ww.

Programu Zefirek.

Projekt zmiany uchwały został zaopiniowany bez zastrzeżeń przez Urząd Ochrony Konkurencji i Ochrony

Konsumenta.
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