
UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach 

programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020”

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1, art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. 2018. 994 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. 2018.799 z późn. zm.), Rada Gminy Gnojnik uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/321/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „ 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 2340), wprowadza się następujące zmiany:

1) §7 punkt 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„5) Wykonanie obowiązku likwidacji starego źródła ciepła, wymiana na nowe źródło ciepła i użytkowanie 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku. 
W przypadku gdy starym źródłem ciepła był kominek lub piec kaflowy dopuszczalne jest odstąpienie od 
jego utylizacji na rzecz odcięcia go od komina. Fakt ten musi zostać potwierdzona pisemnie przez 
kominiarza”;

2) §33 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Wnioskodawca, który chce kontynuować udział w realizacji Projektu jest zobowiązany do:

1. przeprowadzenia na własny koszt procesu modernizacji energetycznej w pełnym zakresie wskazanym 
w audycie energetycznym w terminie wskazanym przez Gminę,

2. powiadomienia pracownika Urzędu Gminy o przystąpieniu do prac termomodernizacyjnych 
i umożliwienia przeprowadzenia kontroli wykonywania tych prac.”;

3) §41 Regulaminu punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Potwierdzeniem dokonanej utylizacji lub odcięcia starego źródła ciepła od komina przez podmioty do 
tego uprawnione.”;

4) §45 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„§ 45. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę inwestor nie może bez pisemnej 
zgody Gminy dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji zamontowanych w ramach 
zrealizowanej inwestycji. Zastrzeżenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy konieczności 
wymiany nowego źródła ciepła w razie jego awarii uniemożliwiającej naprawę źródło ciepła o co najmniej 
takich samych parametrach po uprzednim zawiadomieniu Gminy i uzyskaniu jej zgody.”;

5) Punkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu pn. „Oświadczenia Wnioskodawcy” - otrzymuje brzmienie:
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„3. Oświadczam, że w budynku zgłoszonym do przeprowadzenia inwestycji w ramach projektu posiadam 
zainstalowane, pracujące stare źródło ciepła, jednocześnie zobowiązuje się do zlikwidowania starego źródła 
ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła 
ciepła w budynku w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę Gnojnik”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Paweł Prus
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