
UCHWAŁA NR V/54/19
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/17  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Szczerców

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500) 
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, zmiany: Dz. U. z 2018r. poz. 534, poz. 650, poz.1356, 
poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz.1648, poz. 1722, poz. 1999, poz. 1479, poz.2161, Dz. U. z 2019r. poz. 42) 
-Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/301/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Gminy Szczerców(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r. poz. 1724 z późn. zm.)  wprowadza się 
następujące zmiany:

1) §7 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 31 marca 2019 roku”;

2) §11 ust.2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że instalacja fotowoltaiczna (PV) 
została wykonana zgodnie z projektem budowlanym uzgodnionym z rzeczoznawcą pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”;

3) w §11 ust.2 dodaje się pkt 6)  o brzmieniu:

„zawiadomienie o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) dotyczącego zawiadomienia właściwej Państwowej Straży Pożarnej 
o zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej (PV) i zamiarze przystąpienia do jej użytkowania wraz 
z zajętym stanowiskiem organu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

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