
UCHWAŁA NR LVI/429/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub 
budowę proekologicznego ogrzewania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 400a 
ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, wprowadza 
się następujące zmiany:

1. zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:    "§ 4. 1. Wnioski o dotację należy 
składać w Urzędzie Miejskim w Byczynie w danym roku budżetowym.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis 
z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie 
dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, 
w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania 
wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich 
uprawnionych;

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - zgodę wszystkich właścicieli na zmianę systemu 
grzewczego.

3. Wniosek wraz z załącznikami kwalifikuje zespół powołany przez Burmistrza Byczyny.

4. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki 
będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Byczynie, aż do 
wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

5. Wnioski, które w danym roku budżetowym nie zakwalifikowały się do dotacji, w związku 
z wyczerpaniem środków finansowych, wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić 
podstawy udzielenia dotacji na rok następny.

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez 
rozpatrzenia."

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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