
 

 

UCHWAŁA NR XI/131/19 

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji  

na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII-293/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 

powietrza na terenie Gminy Baborów, w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1.1. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji  

z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Baborów, celem ograniczenia zanieczyszczenia 

powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji. 

2. Dotacji udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie dotychczasowego źródła 

ciepła zasilanego paliwem stałym, które jest podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub 

lokalu, na nowe: 

1) źródło zasilane gazem; 

2) źródło zasilane olejem; 

3) źródło zasilane energią elektryczną; 

4) źródło na paliwo stałe, spełniające wymagania obowiązującego rozporządzenia właściwego ministra 

do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tylko w przypadku braku 

możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci gazowej. 

3. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 5 lat przed 

dniem złożenia wniosku.”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wnioski o dotację można składać nie wcześniej niż od 1 kwietnia danego roku w Urzędzie Miejskim 

w Baborowie.”; 

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Baborowie i realizowane  

do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Roman Kraszewski 
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