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UCHWAŁA NR   …./2017 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………2017 r. 

 

w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na 

zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne  

 

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz 

art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 672 z późn.zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z budżetu gminy Milanówek mogą być udzielane dotacje celowe na zadania służące 

ochronie środowiska, polegające na  zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne. 

 

§ 2. 1. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób rozliczenia dotacji celowej 

określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Łączną kwotę dotacji na dany rok określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

       Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

   

  mgr  Małgorzata  Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub 

budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. 

 

Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że 

zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności 

kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania  

w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo 

rada powiatu w drodze uchwały. 

 

Przedłożona Radzie Miasta uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, o których mowa powyżej. 

 

Podjęcie uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na 

realizację zadań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła  

w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy 

Milanówek.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła  

w 2017 roku jest zatem uzasadnione. 

 

Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach 28.02.2017 r. do 07.03.2017 r.  

 

Projekt uchwały był również zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2015 r. poz. 1830. Obie instytucje 

zaopiniowały pozytywnie zasady udzielania dotacji celowej. 

 

W budżecie Gminy na rok 2017  zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania pod 

nazwą „Dofinansowanie zmiany w budynkach mieszkalnych ogrzewania  na proekologiczne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


