
UCHWAŁA NR XVII/172/2020 
RADY GMINY TOMICE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 5 w zw. z art. 400a  ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – 
Prawo  ochrony  środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) i art. 221 ustawy  z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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, z 2017 r. poz. 5413 oraz z 2018 r. poz. 5471, z 2019 r. poz. 6799) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie obejmujące trwałą zmianę dotychczasowego 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, węglowe lub na 
biomasę;”; 

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania realizowane w ramach Programu będą dofinansowane ze środków własnych Gminy Tomice 
lub środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których 
pozyskano środki.”; 

3) w § 6 ust 2 pkt 2 skreśla się lit.b; 

4) § 8 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, ale 
nie więcej niż 5 000,00 zł.”; 

5) w § 8 po ust 2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy 
Tomice na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne spełniające kryteria określone w Programie 
w danym roku budżetowym.”; 

6) § 14 ust 1. pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) protokołem o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła 
ogrzewania – zawierającym informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji 
kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (w kW) zdemontowanego 
i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzonym przez przedsiębiorcę dokonującego wymiany systemu 
ogrzewania”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Adamik 
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