
 

 

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

zmieniająca uchwałę nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania 
dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach 

realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 403 ust. 5, 

w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 

2013r., poz. 1232 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach 

mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania 

dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz dokonuje się następujących zmian: 

1) Rozdział 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Dotacja polegająca na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne wynosić 
będzie do 50%. 

2) Dotacja ze środków własnych gminy wynosić będzie min 10%. 

3) Wysokość dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgodna będzie z Programem 

Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach 

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” 

2) Rozdział 4 otrzymuje brzmienie: 

„Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie: 

1) Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, 

2) Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 

3) Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,, 

4) Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego 

rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% 

dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach 

wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 

100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m3,OGC nie więcej niż 20 
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mg/m3, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w 

instrukcji użytkowania urządzenia. Kocioł powinien spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-

5:2012 bez konieczności montażu urządzeń dodatkowych, w tym elektrofiltrów. Kocioł z podajnikiem 

automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w ramach Programu. 

Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej 

możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. 

5) Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz 

wewnętrznej linii zasilania.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.   

  

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 

 

 

mgr Bartłomiej Westwalewicz 
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