
UCHWAŁA NR XXVIII/332/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 kwietnia 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 § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "1.500,00 zł - w przypadku kotłów na ekogroszek i kotłów 
hybrydowych.";

2) w § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "3.000,00 zł - dla małych wspólnot mieszkaniowych (do 7 lokali 
mieszkalnych)  w przypadku kotła na ekogroszek i kotła hybrydowego.";

3) w § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "6.000,00 zł - dla dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 
7 lokali mieszkalnych) w przypadku kotła na ekogroszek i kotła hybrydowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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