
UCHWAŁA NR LVII/434/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub 
budowę proekologicznego ogrzewania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 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 z późn. zm.) oraz art. 400a 
ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, wprowadza 
się następujące zmiany:

1. zmienia się treść § 5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: "4. Podstawą rozliczenia dotacji 
będą:

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki;

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub            
jednostki;

3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania;

4) zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej 
i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń (atest, lub świadectwo badania na "znak 
bezpieczeństwa ekologicznego") wydane przez Instytut posiadający stosowne uprawnienia 
w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe;

5) oświadczenie, że zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym, w przypadku 
zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. odnawialne źródła ciepła to jest 
kolektorów słonecznych;

6) oświadczenie, że w przedmiotowym lokalu lub budynku mieszkalnym, istniało tylko 
ogrzewanie na węgiel, koks i zostało zlikwidowane z chwilą modernizacji na proekologiczne."

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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