
DRUK NR 945 

Projekt 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………. 2023 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 

28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  

art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na 

ekologiczne źródła ciepła dokonuje się zmiany § 3 ust. 1, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, udzielana jest na realizację inwestycji polegającej 

na zmianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub 

kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe, na ogrzewanie proekologiczne: 

1) gazowe, 

2) elektryczne, 

3) z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

4) z wykorzystaniem pomy ciepła. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina 

§ 4 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Opiniował radca prawny: 

J. Ignaczak 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  …. 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia ………….. 2023 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 

2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła 

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 856  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust.1 ww. uchwały 

dotacji udziela się jednorazowo na realizację inwestycji polegającej na zmianie 

istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. 

starej generacji na paliwo stałe, na ogrzewanie proekologiczne.  

W związku z trudną sytuacją na rynku paliw w 2022 roku znacząco zwiększyło się 

zainteresowanie mieszkańców ogrzewaniem przy wykorzystaniu pomp ciepła. 

Zwiększone zapotrzebowanie na pompy spowodowało, iż były one trudno dostępne 

na rynku. Efektem tego było nierozliczenie się części mieszkańców z udzielonej im przez 

Miasto Konin dotacji (z powodu niedotrzymania terminów przez firmy zajmujące się 

montażem pomp ciepła) i nieotrzymanie przez nich kwoty udzielonej dotacji. Zapis 

obowiązującej uchwały stanowiący, iż dotacji udziela się jednorazowo uniemożliwia 

ponownego udzielenia dotacji celowej tym mieszkańcom.  

Zaproponowana zmiana uchwały ma umożliwić mieszkańcom, którym dotacja nie 

została wypłacona, złożenie ponownego wniosku.  

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

Podjęcie uchwały należy zatem uznać za celowe i zasadne. 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 
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