
 

 

UCHWAŁA NR VII/53/19 

RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. 

„Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii 

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 zm. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533,  Dz. U. z 2019 r. poz. 42) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/471/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 

16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program 

poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii 

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 446) zmienionej uchwałą 

Nr XLVI/514/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2018 r. poz. 2409)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach 

Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych. Tylko niewykorzystana część 

energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci 

elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami określonymi w Ustawie o OZE.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Damian Żelazny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2019 r.

Poz. 1769
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