UCHWAŁA NR XL/401/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 24 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz
wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519;
zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 785,
poz. 898, poz. 1089, poz. 1529 i poz. 1566, M. P. z 2017 r. poz. 875.), 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 Miejskiej Bolesławiec,
Rada Miasta Bolesławca uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIII/384/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom
mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec 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, zmienionym Uchwałą Nr XXXIX/389/2017
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu
udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu
Gminy Miejskiej Bolesławiec 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) §4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wspólnoty mieszkaniowe (dla pojedynczego lub kilku
budynków).";
2) w §5 skreśla się ustęp 12 i zmienia się odpowiednio numerację w ten sposób, że dotychczasowy ustęp
13 otrzymuje nr 12, 14 otrzymuje nr 13, 15 otrzymuje nr 14, 16 otrzymuje nr 15, 17 otrzymuje nr 16,
18 otrzymuje nr 17, 19 otrzymuje nr 18, 20 otrzymuje nr 19, 21 otrzymuje nr 20, 22 otrzymuje nr 21,
23 otrzymuje nr 22, 24 otrzymuje nr 23, 25 otrzymuje nr 24.
3) §5 ustęp 22 otrzymuje brzmienie: "22. Inwestor zapłaci za inwestycję, a następnie Miasto przekaże
dofinansowanie, po otrzymaniu od Inwestora wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi
dokumentami wymienionych w ust. 17, w terminie 21 dni od ich złożenia, pod warunkiem ich
pozytywnej weryfikacji oraz posiadania przez Miasto środków z pożyczki na wyodrębnionym
rachunku bankowym: w przypadku przedstawienia przez Inwestora dokumentów uprawniających do
otrzymania dotacji przed uzyskaniem przez Miasto środków z pożyczki, termin 21 dni
kalendarzowych na wypłatę dofinansowania Inwestorowi rozpoczyna bieg od dnia wpływu środków
na wyodrębniony rachunek bankowy Miasta."
4) w załączniku nr 2 do Regulaminu "Umowa", w §2 skreśla się ustęp 6 i zmienia się odpowiednio
numerację w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje nr 6, 8 otrzymuje nr 7, 9 otrzymuje nr
8.
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5) usuwa się załącznik nr 1 do Umowy - "Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac" z załącznika nr 2 do
Regulaminu - "Umowa o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji ..." .
6) w załączniku nr 2 do Regulaminu "Umowa", ustęp 2 §4 otrzymuje brzmienie: "2. Wzór wniosku
o wypłatę dofinansowania stanowi załącznik Nr 1 do umowy".
7) załącznik nr 2 do Umowy - "Wniosek o wypłatę dofinansowania w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec" w załączniku nr 2 do Regulaminu - "Umowa
o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji ..." otrzymuje nr 1.
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski
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Uzasadnienie
Zmiany zaproponowane w projekcie uchwały wynikają z konieczności doprecyzowania jej zapisów do
stanu faktycznego.
Zmiana zapisów załącznika do Uchwały "Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym
oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec 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" wynika
z konieczności doprecyzowania w §4 zapisu dotyczącego beneficjentów - wspólnot mieszkaniowych
gdzie usunięto zapis "których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni" oraz
usunięcia obowiązku dostarczenia, na minimum 15 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, podczas gdy kwalifikowane są koszty od 01.01.2017 r.
Pozostałe zmiany są o charakterze redakcyjnym i porządkowym i polegają na ujednorodnieniu
i doprecyzowaniu istniejących zapisów.
Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski
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