
UCHWAŁA NR LV/377/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom 

mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej 
emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799), w celu ograniczania emisji 
zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym starego 
typu oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza 
w Gminie Nowogrodziec, Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, 
polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie: „18. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji dofinansowania będzie 
protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby w celu sprawdzenia 
i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu.”;

2) § 5 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „19. Inwestor umożliwi wstęp do budynku mieszkalnego/lokalu 
mieszkalnego, w którym wykonane będą działania objęte Programem, przez 2 lata licząc od dnia wypłaty 
ostatniej raty pożyczki przez Fundusz.”;

3) § 5 ust. 21 otrzymuje brzmienie: „21. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji 
zabudowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi 
przez okres minimum 2 lat licząc od dnia wypłaty ostatniej raty pożyczki przez Fundusz. Inwestor nie może 
dokonać w tym czasie żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez 
pisemnego uzgodnienia i powiadomienia Urzędu. Inwestor nie może zainstalować innego, podstawowego 
źródła ciepła.”;

4) § 5 ust. 22 otrzymuje brzmienie: „22. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego 
w okresie 2 lat licząc od dnia wypłaty ostatniej raty pożyczki przez Fundusz, kolejni właściciele 
budynku/lokalu mieszkalnego nabywają prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.”;

5) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w okresie 2 lat licząc od dnia wypłaty ostatniej raty pożyczki przez 
Fundusz, Inwestor, zainstaluje inne (drugie) źródło c.o. bądź zaniecha korzystania z paliw ekologicznych 
i powróci do ogrzewania starym źródłem ciepła, zobowiązany jest w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia 
naruszenia zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, 
naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy wymiany urządzeń na urządzenia tego samego rodzaju 
w związku z ich uszkodzeniem).”;

6) usuwa się załącznik nr 2 do Regulaminu „Protokół oględzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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