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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Białystok Nr XIX/273/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1204), zmienionej 
uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XII/182/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3582) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7 otrzymuje brzmienie: "Dotację przyznaje się: 

1) do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 10.000 zł – dla wniosków kompletnych złożonych 
w naborze w latach 2016 - 2018; 

2) do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 5.000 zł – dla wniosków kompletnych złożonych 
w naborze w latach 2019 - 2021; 

3) do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 7.500 zł – dla wniosków kompletnych złożonych 
w naborze w roku 2022 i w latach następnych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA 

 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz 

Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642, 1648 i 1718. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem §7 uchwały Rady Miasta Białystok Nr XIX/273/16 z dnia 29
lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku” zwanej
dalej "uchwałą" dotacje przyznaje się:

"1) do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 10.000 zł – dla wniosków kompletnych
złożonych w naborze w latach 2016 - 2018;

2) do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 5.000 zł – dla wniosków kompletnych
złożonych w naborze w roku 2019 i w latach następnych."

Nabory prowadzone w latach 2020 i 2021 nie zakończyły się wykorzystaniem pełnej puli przeznaczonych
na ten cel środków finansowych.

W związku z powyższym, projekt uchwały przewiduje zwiększenie poziomu dofinansowania do 70%
poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 7.500 zł – dla wniosków kompletnych złożonych w
naborze w roku 2022 i w latach następnych.
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