UCHWAŁA NR VII/71/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy KędzierzynKoźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 403 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018r. poz. 799 z późn. zm.1)) – Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Opol.
z 2017 r. poz. 2433) zmienionej uchwałą nr LIV/520/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca
2018 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 1092) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 uchyla się pkt 4;
2) w § 6:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku montażu kotła gazowego przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe
wysokość dotacji powiększana jest o 50% opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.”,
b) drugi ust. 3 otrzymuje numerację 3a;
3) uchyla się § 9;
4) w § 10 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest jednorazowo.
4. W przypadku osób fizycznych dotacja udzielana jest właścicielowi lub współwłaścicielowi
danego budynku i nie przysługuje w przypadku zmiany właściciela lub któregokolwiek ze
współwłaścicieli tego budynku.”;
5) w § 15:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wystawione na wnioskodawcę:
a) imienne faktury lub rachunki zakupu kotła lub pompy ciepła, grzejników,
z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia
budynku lub lokalu, oraz materiałów i urządzeń wbudowanych na stałe w system
grzewczy polegający na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a w przypadku
faktury obejmującej łącznie koszt zakupu i montażu kotła, pompy ciepła, grzejników
lub materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej dodatkowo wystawione przez wykonawcę oświadczenie lub inny
dokument określający cenę zakupu brutto,
b) potwierdzenie dokonanej opłaty przyłączeniowej w przypadku budowy gazowego
systemu ogrzewania;”,

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 130 poz. 1070, z 2016 r.
poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999, z 2018 r. poz. 650, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161 oraz z 2019 r.
poz. 42.
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b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opinię kominiarską z ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych – w przypadku wniosków
o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania opalanych węglem lub koksem na opalane
eko-groszkiem, drewnem z wykorzystaniem kotła zgazowującego drewno, biopaliwem lub
biomasą;”.
6) uchyla się § 18;
7) w § 20:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Weryfikacja wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, obejmuje wizję lokalną w miejscu
wykonania inwestycji będących przedmiotem tych wniosków i jest wykonywana po zakończeniu
inwestycji, z chwilą rozpatrywania wniosku.”,
b) uchyla się ust. 4;
8) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy § 20 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do wniosków o udzielenie dotacji na finansowanie:
1) usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli,
2) urządzanie przez podmioty i jednostki wskazane w § 1, z wyłączeniem osób fizycznych
i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień
i weryfikację tych wniosków przeprowadza właściwa komórka organizacyjna.”;
9) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W przypadku gdy wnioskodawca uzyskał dofinansowanie inwestycji wymienionych
w § 2 i § 3 w postaci bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł, wysokość dotacji udzielonej
na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć różnicy między całością kosztów realizacji
inwestycji i kwoty wskazanej w § 6 ust. 2a niniejszej uchwały, a wysokością dofinansowania w postaci
bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski
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