DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 5 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2018-06-05 14:49:43

Poz. 4018
UCHWAŁA NR XLVI/441/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
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) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/397/18 Rady Miejskiej w Nowym
Wiśniczu z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Planowana przez Inwestora inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego
w postaci redukcji emisji CO2. W przypadku wykazania przez audyt energetyczny niewielkiego efektu
ekologicznego tj. takiego, który uniemożliwi uzyskanie przez Gminę średniego efektu ekologicznego na
poziomie co najmniej 30 % łącznie dla wszystkich nieruchomości, Inwestor zostanie poinformowany
pisemnie przez Gminę o braku możliwości dofinansowania;”;
2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioskodawcy, którzy zrezygnują z udziału w realizacji Programu, nie przeprowadzą w terminie
procesu modernizacji energetycznej lub których planowana inwestycja nie będzie skutkowała
osiągnięciem odpowiedniego efektu ekologicznego, zostaną wykreśleni z Programu. Wniosek
wykreślonego Wnioskodawcy podlega odrzuceniu;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Chodur

