
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/544/2017 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 28 września 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 21 
oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2016 r. poz. 672, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 342), wprowadza się następującą 
zmianę: 

w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wysokość dotacji ze środków budżetu Kalisza dla podmiotu lub jednostki 

na wykonanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odpowiednio w: 

1) pkt 1 - w wysokości 80 % kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 5.000 zł. liczonych za 
każde trwale zlikwidowane źródło emisji opalane paliwem stałym, 

2) pkt 2 - w wysokości 80 % kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 2.000 zł.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 



 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. 

 

     Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 
             /…/ 
     Andrzej Plichta 

  



 

 

Uzasadnienie 

 

 Zmiana uchwały wynika z potrzeby zintensyfikowania działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza w Kaliszu. Korzystniejszy sposób obliczenia wysokości dotacji oznaczający 
faktyczne zwiększenie jej wysokości dla osób, w mieszkaniach których zainstalowano więcej 
niż jedno palenisko oraz właścicieli kamienic, w tym wspólnot mieszkaniowych zachęci ich do 
zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne. 
 Zmiana uchwały pozostaje bez wpływu na budżet miasta, z uwagi na to, że liczba 
przydzielonych dotacji jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych na realizację 
inwestycji w uchwale Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok 
budżetowy. 

 

Eskan Darwich 

 


