
 

 

UCHWAŁA NR 102/XVI/19 

RADY MIASTA I GMINY WLEŃ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji  

na wymianę źródła ciepła. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 506 ze zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 215/XXXIV/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródła ciepła wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 po ust. 1 pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

„8) zmiany systemu grzewczego i przystosowanie istniejących/wykonanie nowych sieci centralnego 

ogrzewania celem przyłączenia ich do kotłowni miejskiej,”. 

2) w § 8 ust. 1 pkt 2 średnik zamienia się na literę "i" oraz dodaje się wyraz w brzmieniu: „§ 5 ust. 1 pkt 8”. 

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wspólnota mieszkaniowa może uzyskać dotację w wysokości do 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż: 4000 zł (cztery 

tysiące złotych).” 

4) w § 12 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) oryginały faktur / rachunków wystawionych na nazwisko wnioskodawcy, wspólnoty.  

Na fakturach/rachunkach winny być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze / rachunku 

nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego 

fakturę/rachunek,”. 

5) w § 12 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) protokół odbioru montażu źródła ciepła, pomp ciepła, solarów, sieci,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń: 

K. Kotołowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 466
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