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UCHWAŁA NR XXIX/186/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 16 lipca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 
13 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na korzystniejsze, 
z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium 
ekologicznego, w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Karczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 
13 maja 2020 r. zatytułowanym jako ,.Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na korzystniejsze, z punktu widzenia 
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w budynkach i lokalach 
położonych na terenie Gminy Karczew” wprowadza się zmianę §6 pkt 1, który niniejszym 
otrzymuje następujące brzmienie:

„1) do 75% kosztów poniesionych na zakup kotła zasilanego gazem, przy czym nie 
więcej niż 4000 zł na jeden budynek”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 
1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 ,2166; z 2020 r. poz. 284 i 695.



UZASADNIENIE

W Załączniku do Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 
13 maja 2020 r. zatytułowanym jako „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na korzystniejsze, z punktu widzenia 
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, w budynkach i lokalach 
położonych na terenie Gminy Karczew” zachodzi konieczność dokonania zmiany w treści § 6 
pkt 1.

W obecnym brzmieniu przedmiotowy przepis stanowi bowiem, iż wysokość dotacji 
celowej, o której mowa w § 1 ww. Załącznika wynosi do 75% kosztów poniesionych na 
zakup kotła zasilanego gazem, przy czym więcej niż 4000 zł na jeden budynek. Tymczasem 
rzeczywistym zamiarem Rady Miejskiej w Karczewie było określenie maksymalnej, a nie 
minimalnej wysokości kwoty tejże dotacji. Treść przedmiotowego przepisu powinna być 
zatem podobna do zapisów, o których mowa § 6 pkt 2 i pkt 3 tegoż Załącznika. Należy 
podkreślić zatem, iż w przedmiotowym wypadku doszło do niezamierzonego błędu, który 
został wychwycony już po podjęciu przez Radę Miejską w Karczewie ww. uchwały z dnia 
13 maja 2020 r.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne i konieczne.

PRZEWOONICZĄCY RADY


