UCHWAŁA NR XXXIV/418/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na
terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu
Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 785 i poz. 898), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r.
poz. 730, poz. 935), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie
Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu
(Dz.Urz.Woj.Podl z 2015 r. poz. 3969) wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez likwidację aktualnie używanego, starego
źródła ciepła i zastąpienie go nowym źródłem ciepła, o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła i parametrach technicznych, o których mowa w §2 pkt 2, w przypadku gdy
nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub
sieci gazowej.”.
2. §3 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacja na realizację zadania będzie udzielana, w pierwszej kolejności, na realizację
działania wymienionego w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a. W przypadku braku możliwości jego
realizacji, na działania określone w §1 ust. 2 pkt 1 lit. b. W dalszej kolejności na działania
określone w §1 ust. 2 pkt 2 i tylko w przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia
nieruchomości do ww. sieci.”.
3. §3 ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) na wymianę, istniejącego w budynku źródła ciepła, spełniającego normy określone w §2
pkt 2;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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