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UCHWAŁA NR /    /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 
2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na 

realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krapkowice na realizację 
inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na 
wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "kocioł na pelet,";

2) w § 1 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "kocioł opalany ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego 
rusztu lub elementów umożliwiających jego zamontowanie, wyposażony jedynie w ślimakowy podajnik 
paliwa stałego,";

3) w § 1 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej, obejmujące zakup 
i montaż węzła ciepłowniczego.";

4) w § 1 w ust. 3 po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: "kotły hybrydowe, 
stanowiące połączenie źródeł ciepła wskazanych w punktach od 1 do 5, winny spełniać warunki określone 
dla poszczególnych paliw.";

5) w § 1 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "zakup kotła na ekogroszek, który posiada dodatkowy ruszt lub 
elementy umożliwiające jego zamontowanie,";

6) w § 1 w ust. 4 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: "wkłady kominkowe;";

7) w § 1 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "konstrukcje modułowe, tj. piece zasypowe mogące 
pracować samodzielnie doposażane w palnik retorowy.";

8) w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "użyte urządzenia są fabrycznie nowe i zamontowane po raz 
pierwszy, posiadają gwarancję producentów głównych urządzeń.";

9) w § 4 ust. 4 pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: "nie przestrzegania warunków i zobowiązań określonych 
w Regulaminie, w tym m.in. złożenia wniosku po zakupie i wymianie istniejącego źródła ogrzewania lub 
w umowie.";

10) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "przedłożenia w przypadku montażu kotła gazowego 
warunków technicznych na dostawę gazu wydanych przez zakład gazowniczy lub umowy sprzedaży gazu, 
a w przypadku podłączenia do centralnej sieci ciepłowniczej - deklaracji zakładu ciepłowniczego 
o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej;":

11) uchyla się ust. 5 w  § 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami):

Art.18 ust.2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

· Art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust.2 i ust. 4 pkt 1, lit. a) i b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 ze zmianami):

Art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22: Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii;

art. 403 ust. 2: Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości
nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiących
dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do
wojewódzkich funduszy.

Art. 403 ust. 4 pkt 1a i 1b: Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

Zaproponowane zmiany do Regulaminu udzielania dotacji celowych na realizacje inwestycji
polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne wynikają z konieczności
doprecyzowania jego zapisów głównie w odniesieniu do zakresu kosztów kwalifikowanych.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Budżetowo-Finansowy.

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

uchwała budżetowa

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

środki finansowe będą pochodziły z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które
otrzymywane są co roku z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku
kalendarzowym na dotacje celowe, będzie rok rocznie ogłaszana na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy w Krapkowicach wraz z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o ich
przyznanie.

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego.
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