
 

 

UCHWAŁA NR IX/107/2019 

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony 

środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej 

Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r. 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony środowiska tj. Dz. U. 

z 2018r., poz. 799, ze zm. Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 

2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie 

ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2018 poz. 6083), zmienionej uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 

18 lipca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 6837) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 skreśla się wyrazy: „w roku 2019” 

2. § 2 ust. 2 pkt 4) przyjmuje brzmienie: 

„4)  ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, 

spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 lub wymogi określone w rozporządzeniu 

komisji UE z dnia 28 kwietnia 2015r. nr 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium 

akredytowane przez Polskie Centrum Certyfikacji lub innej jednostki certyfikującej będącej 

sygnatariuszem European co – operation for Accreditation.”. 

3. W § 5 skreśla się ust. 2 

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji złożone zgodnie z zasadami określonymi zmienianą uchwałą w roku 

2019 będą realizowane w roku 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni 

(-) Bogdan Nowak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 9079
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