UCHWAŁA NR IX/101/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 23 lipca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506), art. 400a ust. 1 pkt. 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu, będzie podlegać dotacji w wysokości:
a) 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4.000 złotych na zakup kotła na paliwo
stałe,
b) 70% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7.000 złotych na zakup kotła na gaz.”;
2) w § 5 w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) złożenie deklaracji przystąpienia do Programu będącej jednocześnie wnioskiem, na
wymianę nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na nowy kocioł węglowy
5 klasy emisyjności lub kocioł opalany gazem ziemnym. Wnioski/deklaracje należało
złożyć w oryginale w okresie od 4 września do 31 października 2017 r w Urzędzie Gminy
Jaworze,”;
3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instalatorzy, dokonujący wymiany istniejącego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, winni spełniać
następujące wymagania:
a) prowadzić działalność gospodarczą,
b) posiadać znajomość zasad montażu kotła oraz jego obsługi z uwzględnieniem wszystkich
wariantów stosowanej w nim automatyki.”;
4) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Przed podpisaniem umowy dotacji należy złożyć następujące załączniki:
a) oświadczenie o posiadaniu prawa własności do budynku, w którym odbędzie się
wymiana kotła aktualnie zasilanego paliwem stałym na kocioł zasilany paliwem
gazowym,
b) zgodę współwłaścicieli budynku (jeśli jest współwłasność),
c) oświadczenie o wieku kotła lub fotografia tabliczki znamionowej (przy czym wiek kotła
określa się w okresie zawarcia umowy),
d) oświadczenie o posiadaniu funkcjonującego kotła podlegającego wymianie,
e) inwentaryzację kotłowni oraz kosztorys modernizacji kotłowni wykonany przez
Instalatora,
f) kopię umowy z Instalatorem w zakresie wykonania prac modernizacyjnych”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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