
UCHWAŁA NR XVIII/210/20 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/197/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 maja 2020r. 
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2020r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomska na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną 

powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska poprzez 
modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez 

osoby fizyczne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 
1680, 1712, 1815, 2087, 2166 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, M.P. z 2019 r. poz. 866 i 938) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/197/20 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych 
w 2020r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomska na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających na celu ograniczanie niskiej 
emisji na terenie Miasta Radomska poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach 
mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne, w załączniku do uchwały wprowadza się zmianę § 4 ust. 2, 
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „§ 4 ust. 2. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi: 

1) 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, zero groszy) - dla kotłowni węglowych; 

2) 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy) - dla pozostałych źródeł ciepła.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Rafał Dębski 
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