
UCHWAŁA NR XXVIII/227/2017
RADY GMINY TOMICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. 
poz. 519, z późn. zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i § 5 ust 2 uchwały Nr IX/60/2015 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. 
poz. 6017) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 6017) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) kotła na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez 
możliwości montażu dodatkowego rusztu). Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada 
dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu,”;

2) w § 6 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) kotły wymienione w pkt 2a) –2c) powinny spełniać 
wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.”;

3) w § 7 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni 
likwidowanej co najmniej o 20%. Istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu w przypadku 
niedoszacowania mocy kotłowni np. spowodowanej zmianą powierzchni użytkowej budynku (rozbudową), 
pod warunkiem uzyskania zgody Gminy Tomice na takie odstępstwo. W przypadku kotłowni powyżej 
100 kW wymagane są kotły kondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność;”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów 
kwalifikowanych brutto zadania, ale nie więcej niż 9 500,00 zł.”;

5) w § 14 ust. 1 w miejsce wyrazów: „30 września” wprowadza się wyrazy:  „31 października”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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