
 

 

UCHWAŁA NR 327/XXIX/2020 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w związku z art. 221 

ust. 1 i 4 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2020 r. poz. 8169), w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami (za zgodą wszystkich 

współwłaścicieli) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

nieprowadzące działalności gospodarczej w budynku lub w ego części objętych wnioskiem 

o przyznanie dotacji”. 

2. § 2. ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami (za zgodą wszystkich 

współwłaścicieli) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

właścicielami lub współwłaścicielami (za zgodą wszystkich współwłaścicieli) lokali mieszkalnych, 

nieprowadzące działalności gospodarczej w budynku lub w jego części albo w lokalu mieszkalnym 

lub jego części objętych wnioskiem o przyznanie dotacji”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Gabriel Podbioł 
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