
 

 

UCHWAŁA NR LXV/1664/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi  

na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie  

ich udzielania i sposobu rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 149) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku z art. 403  

ust. 2 i 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 

1089, 1529, 1566, 1888, 1999 i 2056), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L/1255/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powie-

trza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2697), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi dla: 

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osób fizycznych, 

b) wspólnot mieszkaniowych, 

c) osób prawnych, 

d) przedsiębiorców; 

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi 

- na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu 

ogrzewania, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi.”; 

2) w „Regulaminie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne słu-

żące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi”, stanowiącym załącznik do uchwały: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Łodzi, udzielane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne 

z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania polegające na: 

1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej; 

2) podłączeniu do sieci gazowej i instalacji indywidualnego źródła ogrzewania; 
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3) instalacji indywidualnego źródła ogrzewania na paliwo stałe spełniającego wymogi 5. klasy wg normy 

PN-EN 303-5:2012; 

4) instalacji indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 80% poniesionych kosztów koniecznych, ale nie więcej 

niż: 

1) 1800 zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej; 

2) 5000 zł na zakup kotła gazowego; 

3) 5000 zł na zakup pieców (ogrzewaczy) akumulacyjnych; 

4) 5000 zł na zakup kotła elektrycznego C.O.; 

5) 5000 zł na zakup kotła spełniającego wymogi 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012; 

6) 10000 zł na budowę węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej; 

7) 50000 zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub do sieci cieplnej wraz z budową kotłowni albo 

węzła cieplnego, z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 
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