
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XII.153.2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żmigród  

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach 

mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym systemem ogrzewania położonych  

na terenie Gminy Żmigród 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Żmigrodzie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 0007.XLIII.384.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 listopada 2018 r.  

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żmigród na dofinansowanie kosztów 

wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach 

wielorodzinnych z indywidualnym systemem ogrzewania, położonych na terenie Gminy Żmigród,  

§ 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Nowe źródło ciepła to niskoemisyjne, wysokosprawne, jedno z poniższych urządzeń grzewczych: 

kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c. o., kocioł gazowo-olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., pompy ciepła, 

automatyczny kocioł c.o. na biomasę (drewno i pelet), automatyczny kocioł c.o. węglowy (spełniający 

wymagania normy PN-EN 303-5:2012 - klasa V) oraz inne ekologiczne urządzenia grzewcze m.in. panele 

grzewcze na podczerwień, piece indukcyjne, folie grzewcze.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie: 

J. Czyżowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 7529
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