DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia środa, 25 marca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 1573

Data: 25.03.2020 13:48:32

UCHWAŁA NR 164/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniająca w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań
proekologicznych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. 2019 r. poz 506 z późn. zm.), art 403 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych,
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 390/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych wprowadza się następujące zmiany w §5
ust. 3:
1) lit. a otrzymuje następujące brz mienie
"Ustala się dofinansowanie do likwidowanych kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem
i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:
- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
z zastrzeżeniem pkt c,
- kotłami opalanymi węglem kamiennym z zastrzeżeniem pkt c,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków."
2) lit. b otrzymuje następujące brzmienie
"Ustala się dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych w wysokości 30% kosztów
kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto na jedno źródło ciepła
zasilające pojedynczego odbiorcę".
3) lit. c otrzymuje następujące brzmienie
"Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymóg spalania paliwa, przy zachowaniu minimalnego
poziomu sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego
ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznik II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Nie
podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów na paliwo stałe realizowanym
w mieście".
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§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Krawczyk

