
 

 

UCHWAŁA

 NR VII/54/2015 

RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 2 czerwca 2015 roku 

zmieniająca uchwałę Nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne 

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 403 ust 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) – 

Rada Miasta Jordanowa  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu 

ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na 

nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów: 

1. Jako podstawę prawną Uchwały Nr V/40/2015 dopisuje się art. 403 ust 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 

i podstawa prawna uchwały brzmi: „Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 403 ust. 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. 

zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:” 

2. § 4 Uchwały Nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”. 

3. § 1 ust. 10 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie: 

„Nowe źródło ciepła” – wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła powyżej klasy 4 wg normy 

PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej (instalowanych do 30 czerwca 2015 r.) oraz klasy 5 wg normy PN-EN 

303-5:2012 lub równoważnej (instalowanych od 1 lipca 2015 r.) spełniające kryteria określone w Procedurze 

dofinansowania zadań ze środków Funduszu realizowanych przez Gminę Miasto Jordanów w ramach 

Programu; Gmina dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany terminów granicznych montowania określonej 

klasy kotłów oraz wskazanych klas i norm w przypadku zmian wprowadzonych przez Fundusz w Procedurach 

PONE; wszelkie zmiany Regulaminu nastąpią stosowną uchwałą Rady Miasta Jordanowa;” 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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4. W § 4 ust 3 pkt. 5 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 wykreśla się 

„i oddaje odpady komunalne segregując je” i § 4 ust 3 pkt. 5 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do 

Uchwały nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie „5)  oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wymagania 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,” 

5. § 6 ust. 5 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie: 

„Podstawą do rozliczenia Dotacji może być protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez 

Burmistrza osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania Nowego źródła ciepła 

zgodnie z zapisami Regulaminu.” 

6. Wykreśla się § 7 ust. 4 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015. 

7. Wykreśla się tytuł § 8 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 „Zwrot 

dotacji” i nadaje tytuł „Kara umowna i Zwrot Dotacji”. 

8. § 8 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie: 

„1. 1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji: 

1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat 

od daty otrzymania Dotacji przez Inwestora; 

2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji 

pieca lub kotła.”. 

9. § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi nie została wykorzystana, została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 

w raz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. 251 i 252 ustawy 

o finansach publicznych).” 

10. Dopisuje się § 9 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 „Zmiany 

Regulaminu 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Jordanowa. 

2. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1 jest dodatkowo komunikowana Inwestorowi przez przesłanie 

mu nowej treści Regulaminu na adres wskazany przez niego w Umowie. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia informacji o zmianie Regulaminu.” 

11. W punkcie 6 Oświadczeń Wnioskodawcy wykreśla się „i oddaje odpady komunalne segregując je” 

i punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.” 

12. § 3 ust 2 pkt 2 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: „powiadomienia Gminy o terminie zakończenia 

Inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia ewentualnej kontroli przeprowadzenia Inwestycji;” 

13. § 5 ust 2 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: „Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa 

w § 4 nastąpi na rachunek bankowy Inwestora Nr……………………………………………………………… lub 

gotówką w kasie Urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez Gminę rozliczenia z Funduszem (warunek 

zawieszający).” 

14. § 6 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: „1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej 

w wysokości uzyskanej Dotacji: 

1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat od daty 

otrzymania Dotacji przez Inwestora; 

2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji 

pieca/kotła; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3664



2. W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi nie została wykorzystana, została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 

w raz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. 251 i 252 ustawy 

o finansach publicznych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Krystyna Firek 
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