
 

 

UCHWAŁA NR V/65/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn  

na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji powinny: 

- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą 

posiadały rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 

- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku 

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, tj. Dz. U. Poz. 1690, 

- spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem, 

- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw 

dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia,”; 

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, pracownicy Wydziału 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołczynie mogą 

przeprowadzić kontrolę sprawdzającą przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy na realizację 

dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Antkowiak 
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