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RADA GMINY JASIENICA
43-385 IASJENICA 159
UCHWALA NR XXIV/340/20
RADY GMINY JASIENICA
z dnia 29 gmdnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwaly nr XIII/189/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie
regulaminu udzielania z budzetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zwiqzane
z wymianq zrodla ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4-6
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2020r., poz.l219ze zm.) oraz
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy Jasienica uchwala

§1.
W za^czniku do uchwaty nr XIII/189/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 gmdnia 2019r. w sprawie
regulaminu udzielania z budzetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zwiqzane z wymian^
zrodla ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Sl. z dnia 12 grudnia 2019r. poz. 8751) wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:
1. §1 ust. 10 pkt i) otrzymuje brzmienie:

,,zmiany zrodta ogrzewania w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w ktorych
prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza w rozumieniu prawa unijnego tzn. dzialalnosc polegaj^ca na
oferowaniu towarow lub ustug na rynku otwartym na konkurencj?",.
)•

2. §2 ust. 8 pkt a) otrzymuje brzmienie:

,,4 000,00zl. (slownie: cztery tysi^ce ztotych) w przypadku zmiany systemu ogrzewania z kotla/pieca
na paliwo stale na kociol gazowy kondensacyjny",.
3. §2 ust. 8 pkt d) otrzymuje brzmienie:

,,2 500,00zt (stownie: dwa tysi^ce pi^cset zlotych) w przypadku budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych, budynkow wielorodzinnych i wspolnot mieszkaniowych posiadaj^cych wydzielone lokale mieszkalne, gdy dochodzi do trwatej likwidacji kotla zasilajqcego
zbiorcz^ instalacj? c.o. wszystkich lokali mieszkalnych iprzejscia na ogrzewanie gazowe zasilane
z kotia gazowego kondensacyjnego indywidualnie w kazdym lokalu mieszkalnym",.
4. §2 ast. 8 pkt e) otrzymuje brzmienie:

.,2 000,00zt ('stownie: dwa tysi^ce ztotych) pomnozone przez liczb? wydzielonych fizycznie
i posiadaj^cych odr^bne ksi?gi wieczyste lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
iwspolnot mieszkaniowych - wprzypadku gdy dochodzi do trwatej likwidacji kotfa zasilajqcego
zbiorczEi instalacj? c.o. wszystkich lokali mieszkalnych iprzejscia na ogrzewanie zasilane jednym
zbiorczym koti'em ekologicznym tzn. kotfem na paliwo stale tj. w^giel kamienny bqdz pellet
spelniaj^cym wymagania ecodesign-ekoprojektu lub kotfem gazowym kondensacyjnym o mocy
odpowiadajqcej zapotrzebowaniu mocy energetycznej koniecznej do ogrzania calej powierzchni
uzytkowej obiektu"..

§2.
Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Jasienica.
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§3.
Uchwah wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa

Slqskiego.

Przewodniczqcy Rady Gminy

[>l^
Czestaw Machalica
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