
Uchwała Nr 641/XXVI/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 
października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 403 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W uchwale nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji - zwanej dalą "uchwałą" - 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 18; 
2) § 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia."; 

3) w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2 do uchwały skreśla się zapis 
w oświadczeniu składającego wniosek o treści: "1. Oświadczam, że dane 
zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znana mi jest 
odpowiedzialność wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego." 

4) w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się zapis w oświadczeniu składającego 
wniosek o treści: "Pouczony o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 
1 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3."" 

§ 2
Wnioski o udzielenie dotacji złożone przed zmianą uchwały będą rozpatrywane 

zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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