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Poz. 1151
UCHWAŁA NR XXXVII/291/18
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.1799)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Żary nr XXX/228/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6. pkt 1) regulaminu przyznania dotacji stanowiący załącznik nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje
brzmienie:
„w wyniku realizacji zadania nastąpi zamiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym o sprawności
cieplnej poniżej 80% na system, w którym źródłem ciepła będzie: system grzewczy zasilany energią
elektryczną lub geotermalną, kocioł na lekki olej opałowy lub paliwo gazowe, kocioł na paliwa stałe
wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i spełniający kryteria co najmniej jak dla klasy 5 (wg normy
PN-EN 303-5:2012) oraz nie posiadający rusztu awaryjnego”.
2. Określa się nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania – stanowiący
załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kasprów
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