
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/316/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu  

Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej 

emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik 

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, 1571, 1696, 1815) art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166)  

Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów 

związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik, 

zmienionej uchwałą nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą  

nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następującą zmianę:  

§ 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów wynosi: 

1) 3 000,00 zł do wymiany kotłów węglowych i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem 

spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone 

w dodatkowe palenisko, posiadające świadectwo badań emisyjnych - „znak bezpieczeństwa 

ekologicznego” i spełniające co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa 

stałe (Dz. U. UE. L. 2015. 193. 100); 

2) 3 000,00 zł do wymiany kotłów węglowych i pieców węglowych na ogrzewanie: 

a) gazowe, 

b) olejowe, 

c) elektryczne, 

d) z wykorzystaniem pompy ciepła; 

3) przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

a) nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a - 6 000,00 zł w przypadku poniesienia kosztów 

przyłącza lub 

b) nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a - 3 000,00 zł w przypadku poniesienia kosztów 

instalacji wewnętrznej 
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c) nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b - 11 000,00 zł w przypadku poniesienia kosztów 

przyłącza lub 

d) lokali, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c - 3 000,00 zł w przypadku poniesienia kosztów: instalacji 

wewnętrznej i przyłącza do instalacji w częściach wspólnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

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

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 

Alicja Isalska 
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