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UCHWAŁA NR XXXV/436/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.),
Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie
określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na
wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dotacją objęte są wydatki na zakup urządzeń grzewczych wraz z montażem lub bez,
poniesione przez osoby fizyczne w związku z wymianą starych źródeł ciepła na paliwa stałe na
nowe źródła ciepła w postaci:
1) kotłów gazowych (z zasobnikiem c.w.u lub bez),
2) kotłów węglowych lub na biomasę nowej generacji (klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012),
umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo), dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.”.
2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji wynosi:
1) 50 % ceny brutto kotła gazowego (z zasobnikiem c.w.u. lub bez) wraz z montażem lub bez, ale
nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno urządzenie grzewcze,
2) 50 % ceny brutto kotła węglowego lub na biomasę wraz z montażem lub bez, ale nie więcej niż
4 000,00 zł na jedno urządzenie grzewcze.”.
3. § 6 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
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„oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę za zakup urządzenia
grzewczego lub na usługę montażu wraz z zakupem urządzenia grzewczego,”.
4. pkt 6a) załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia
27.07.2017r., stanowiącego wniosek o wypłatę dotacji celowej ze środków budżet Gminy Krzeszowice na
dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice,
otrzymuje brzmienie:
„oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę za zakup urządzenia
grzewczego lub na usługę montażu wraz z zakupem urządzenia grzewczego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
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