
UCHWAŁA NR LIII/448/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego 
przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie 

niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” 
oraz wysokości tego wkładu 

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 i  1378 oraz z  2021  r., 
poz. 1038 i 1372) oraz art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o   wspieraniu termomodernizacji i   remontów oraz centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554), Rada Miejska w  Mosinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wkład własny beneficjenta w wysokości 1% kosztu realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego określonego w umowie. 

§ 2. Wkład własny wnoszony jest przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Mosina, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 3. Wniesienie wkładu własnego jest warunkiem realizacji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
rada gminy może określić, w  drodze uchwały, sposób i  warunki wnoszenia 
wkładu własnego przez beneficjenta, u    którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak 
niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

Przedsięwzięcia niskoemisyjne finansowane są w części (do 70%) ze środków 
Funduszu Termomodernizacji i Remontów, na zasadach określonych w ustawie 
o   wspieraniu termomodernizacji i   remontów oraz centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. W pozostałej zaś części przez gminę i/lub beneficjenta. 

Gmina, niezależnie od kosztów finansowanych przez Narodowy Fundusz, może 
pokryć dodatkowe koszty realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wykraczające 
poza sumę kosztów realizacji porozumienia. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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