UCHWAŁA NR XLVIII/355/22
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/156/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo
stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021r. poz. 1834) i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1718 i poz. 2269)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 lutego
2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do
likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Gminy
Aleksandrów Łódzki, zmienionej uchwałą Nr XXX/212/20 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2020r.
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5994), Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021r.
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021r. poz. 1210) oraz Nr XXXVI/270/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim z dnia 25 marca 2021r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021r. poz. 1640), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w ust. 1 jest trwała likwidacja palenisk, pieców,
kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi, będących głównym źródłem ogrzewania
budynku/lokalu mieszkalnego i nie spełniających wymagań emisyjnych określonych przez właściwy
organ.”;
2) w §2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8) paleniskach, piecach, kominkach i kotłach na paliwo stałe – należy przez to rozumieć w szczególności
czynne piece kaflowe i kotły, kominki, piece wolnostojące, piece kominkowe stanowiące główne
źródło ogrzewania nieruchomości.”;
3) w §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określa budżet Gminy.”;
4) w §4 ust. 3 pkt 1) w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „klasy 5 lub”;
5) w §5 w ust. 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„5) koszty robót budowlanych i remontowych budynku/lokalu mieszkalnego nie związanych
z funkcjonowaniem nowego źródła ciepła, tj. wykonanie podłóg, ścian, ocieplenia, tynków, elementów
kartonowo – gipsowych, glazury, malowanie, tapetowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
oświetlenia ;”;
6) w §5 ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja –
w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – będzie
stanowić pomoc de minimis, której udzielenie będzie następować z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. str. 1 z późn zm.);”;
7) w §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w określonym terminie. Ponowne rozpatrzenie wniosku następuje po
jego uzupełnieniu.”;
8) w §6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Druk wniosku o udzielenie dotacji będzie do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie
Łódzkim (Wydział Ochrony Środowiska, budynek B) lub ze strony internetowej Urzędu:
www.aleksandrow-lodzki.pl ”;
9) w §9 skreśla się ust. 3;
10) w §10 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła
wynosić będzie 60% udokumentowanych kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Maksymalna wysokość dotacji nie może być wyższa niż:
1) dla kotła gazowego – 14 000 zł;
2) dla podłączenia do sieci cieplnej – 12 000 zł;
3) dla ogrzewania elektrycznego – 12 000 zł;
4) dla kotła na biomasę

– 14 000 zł;

5) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła – 14 000 zł;
6) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – 17 000 zł.”;
11) w §11 w ust. 3:
a) w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyrazy: „ w szczególności”,
b) po pkt 7 w miejsce kropki stawia się średnik i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) dokument potwierdzający zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę do
właściwego organu (jeżeli dotyczy).”;
12) skreśla się §12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim
Małgorzata Grabarczyk
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