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UCHWAŁA NR XXXI-321-17
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu
gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy
Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLVIII - 455 –
14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Andrychów” (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 4188 z dnia 11 lipca 2016r. z uwzględnieniem
uchwały Nr KI-411/183/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 lipca 2016r.) oraz w związku
z uchwałą nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw – Rada Miejska w Andrychowie uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na
realizację zadań w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na
zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych
na terenie Gminy Andrychów, stanowiącym załącznik do uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 lutego 2015r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r., poz. 4188), § 7 załącznika do wymienionej uchwały
otrzymuje brzmienie:
„Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako nowe źródło ciepła do Programu.
Określa się warunki dopuszczenia kotłów węglowych nowej generacji do Programu w następujący
sposób:
1. Kotły montowane do 30 czerwca 2017r. muszą spełniać wymagania odpowiadające minimum klasie
5 według normy PN-EN 303-5:2012, dla wszystkich paliw dopuszczonych w instrukcji użytkowania
urządzenia – potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikatem) wydanym przez laboratorium
badawcze posiadające akredytację Centrum Akredytacji. Ponadto nowy kocioł nie może posiadać
dodatkowego rusztu do palenia ręcznego.
2. Kotły montowane od 1 lipca 2017r. muszą spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą
2009/125/EC (2009/125/WE) - potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikatem). Ponadto nowy
kocioł nie może posiadać dodatkowego rusztu do palenia ręcznego.
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3. Nowe kotły nie mogą mieć zainstalowanych dodatkowych urządzeń służących poprawie jakości spalin,
tzn. elektrofiltrów, cyklonów, itp.
4. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

