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UCHWAŁA NR XXV/211/17
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych
kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła
wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Pleśna".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 42 i art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519) Rada Gminy Pleśna uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/189/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa
gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna" w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
a) pkt 1, pkt 5, pkt 9, pkt 14 uchyla się,
b) pkt 15) uchyla się w zakresie słów: „oraz regulamin Konkursów”,
2. w § 2 uchyla się ust. 4 w zakresie słów: „wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą, będącej
załącznikiem do regulaminów Konkursów.”,
3. w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. ust. 2. Ostateczna wysokość Dotacji zostanie ustalona na podstawie bezpłatnej oceny
energetycznej.”,
b) uchyla się ust. 4 w zakresie słów: „i w Audycie”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. ust. 5. Dotacja nie obejmuje kosztów prac wykonanych przed datą zawarcia przez Wnioskodawcę
umowy z Gminą.”.
4. w § 4 ust. 3 uchyla się,
5. w § 5:
a) uchyla się ust. 2 w zakresie zdania pierwszego: „Gmina przekaże Audytorowi listę Wnioskodawców”,
b) uchyla się ust. 3 w zakresie słów: „wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą będącej załącznikiem
do regulaminów Konkursów”,
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c) uchyla się ust. 4,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ust. 5 Ostateczna liczba Wnioskodawców, którzy wezmą udział w Programie zostanie ustalona
w oparciu o wyniki oceny energetycznej budynków. Liczba miejsc na liście rankingowej ograniczona jest
wysokością dofinansowania udzielonego Gminie Pleśna. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w Inwestycji przed podpisaniem Umowy, do udziału w Inwestycji zaproszony zostanie pierwszy
z Wnioskodawców z listy rezerwowej.”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ust. 6. W terminie 14 dni od otrzymania wyników oceny energetycznej Wnioskodawca składa
wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, potwierdzający jego wolę realizacji
Inwestycji. Niezłożenie wniosku we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją w realizacji
Inwestycji.”,
f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ust. 7. Do Wniosku należy dołączyć załączniki:
1) w przypadku gdy wpisany we Wniosku nr księgi wieczystej nie figuruje w Centralnej Bazie Danych
Ksiąg Wieczystych (elektronicznym wykazie) - należy załączyć dokument potwierdzający, że
Wnioskodawca posiada prawo własności do nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja
(aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),
2) oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu trwałości Nowego źródła ciepła przez okres wynikający
z Umowy.”.
6. w § 6 uchyla się:
a) ust. 5,
b) pkt 1 i pkt 3 w ust. 11,
7. w § 7 pkt 2) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. ust. 1 pkt 2) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie trwałości Nowego źródła
ciepła przez okres wynikający z Umowy.”.
8. w załączniku nr 1 do Regulaminu w części: „Wniosek o dotację na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania (wymianę kotła)”:
a) w pozycji "Wymagane załączniki" pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku gdy wpisany we Wniosku nr księgi wieczystej nie figuruje w Centralnej Bazie Danych
Ksiąg Wieczystych (elektronicznym wykazie) - należy załączyć dokument potwierdzający, że
Wnioskodawca posiada prawo własności do nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja
(aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny);”.
9. w załączniku nr 1 do Regulaminu w części „Oświadczenie Wnioskodawcy/ów”:
a) uchyla się pkt 6 i pkt 8,
b) uchyla się zapis:
„1. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji,
a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych
dotyczących innych usług i programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.
2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy, jest Urząd Gminy Pleśna z siedzibą:
33-171 Pleśna 240
3. Niniejszy wniosek wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

