UCHWAŁA NR XXXVI/248/17
RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 30marca 2017r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze śro~ków
budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systrmu
ogrzewania z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokala h
mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.") oraz art. 403 ust. 2, ,Si 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017r., poz. 519)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania, tryb postępowania w sprawie udzielania oraz
sposobu rozliczania
inwestycji

dotacji

celowej

ze środków

przez osoby fizyczne i wspólnoty

ogrzewania

z węglowego

na proekologiczny

budżetu

Gminy

mieszkaniowe

Kwidzyn

na reąltzację

w zakresie zmiany s~stemu

w budynkach

lub lokalach

miesz alnych

położonych na terenie gminy Kwidzyn.
§ 2. Kryteriami wyboru inwestycji do dofinansowania są:
1) uzyskiwany efekt ekologiczny, osiągany w szczególności poprzez:

a) zmniejszenie emisji gazów,
b) poprawę jakości środowiska;
2) zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych.
§ 3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy
na

realizację

inwestycji

w zakresie

zmiany

systemu

na proekologiczny

w budynkach lub lokalach mieszkalnych

Kwidzyn

"Regulamin

określa

udzielania

dotacji

ogrzewania

z

węglowego

położonych na terenie gminy

ze środków

budżetu

Gminy

Kwidzyn

do poniesionych kosztów na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania
z węglowego

na

proekologiczny

w

budynkach

lub lokalach

mieszkalnych

położonych

na terenie gminy Kwidzyn", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/240/17

Rady Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Kwidzyn na realizację inwestycji

w zakresie zmiany systemu

ogrzewania z węglowego

na proekologiczny

w budynkach

lub lokalach

mieszkalnych,

położonych

na terenie

gminy

KWidz~n.
§ ~. Uchwała

podlega

w Biulletynie Informacji
Urzęd

do

publicznej

wiadomości

poprzez

zamieszczenie

Publicznej Gminy Kwidzyn oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Gminy Kwidzyn.

§ 7.

Uchwała

urzędbwym

1

podaniu

wchodzi

Województwa

zmiany tekstu jednolitego

SEKRfTAI

Z GMINY

An~'

eLniczek

wymienionej

w życie

po upływie

14 dni od dnia

Pomorskiego.

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948

ogłoszenia

w Dzienniku

