
UCHWAŁA Nr 375/XLIV/21 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 24 maja 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku 

na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j. z dnia 2020.04.21), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 

oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§1. 

W uchwale Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

„w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę 

systemu ogrzewania na proekologiczne”; 

2) §2, ust 2, pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„nr 6 – oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu pieca węglowego”; 

3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Łączną kwotę dotacji na dany rok kalendarzowy określa uchwała budżetowa”. 
 

§2. 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie pieca 

węglowego na kocioł gazowy lub elektryczny”; 

2) § 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Milanówek w danym roku 

kalendarzowym.”; 

3) § 7. otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie dotacji w danym roku dla zadania, o którym mowa w § 3 następuje przy łącznie 

spełnionych warunkach: 

a) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub 

elektrycznego przy czym urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające atesty 

dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją, 

b) piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji, 

c) wnioskodawca o dofinansowanie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego 

może ubiegać się tylko raz na jeden lokal mieszkalny, 

d) refundacji będzie podlegał koszt zakupu pieca poniesiony od dnia podpisania umowy 

do terminu wskazanego w umowie.”, 



4) § 8 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o dotację celową składa się do Urzędu Miasta Milanówka w terminie do dnia 31 sierpnia 

danego roku kalendarzowego – decyduje data wpływu do Urzędu, wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami, podpisany przez uprawnioną osobę.”; 

5) wykreśla się § 8 ust. 9 i 10.  

§3. 

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 306/XXXVI Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) wyrazy „w 2016 roku” zastępuje się wyrazami „w poprzednim roku”; 

2) wyrazy „W 2017 ROKU” zastępuje się wyrazami „W BIEŻĄCYM ROKU”. 

 

§4. 

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się słowa „starego pieca gazowego na nowy piec gazowy, z zastrzeżeniem 

zadeklarowania zmniejszenia średniorocznego zużycia paliwa gazowego o min. 20 %”. 

 

§5. 

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr 306/XXXVI Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) wyrazy „węglowy/gazowy**” zastępuje się wyrazem „węglowy”; 

2) wykreśla się zdanie „Oświadczam, że średnioroczne zużycie paliwa gazowego będzie mniejsze co 

najmniej o 20% w przypadku wymiany starego kotła gazowego na nowy.” 

 

§6. 

Traci moc uchwała Nr 326/XLI/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie 

przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych Miasta 

Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 

 

§7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

           Wiceprzewodniczący 

         Rady Miasta Milanówka 

 

             Witold Mossakowski 



UZASADNIENIE 

 

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w szczególności finasowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zasady udzielania 

dotacji 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. 


