UCHWAŁA NR XXXVIII/386/17
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/336/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów finansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 519) – Rada Gminy Zabierzów
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany §4 załącznika do uchwały nr XXXIII/336/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca
2017 r., który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości
mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:
1) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
2) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
3) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
4) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
2. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
1) nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
2) nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane
wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
3. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
1) maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
2) do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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