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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
(Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 400a pkt 21 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519 z późń. zm.) w związku z uchwałą nr XXXII/452/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw
Rada Miejska w Andrychowie
uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie
Andrychów, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
30 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986) z uwzględnieniem Uchwały nr KI411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43187/146/16;
1) § 5 pkt c) otrzymuje brzmienie:
„do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł dla ogrzewania:
- przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. lub c.o + c.w.u. nowej generacji na paliwo stałe (w tym ekogroszek, biomasa) – z mechanicznym lub automatycznym podawaniem paliwa stałego. Kotły na paliwa stałe
nie mogą posiadać dodatkowego rusztu do palenia ręcznego oraz muszą spełniać następujące warunki: Kotły
montowane do 30 czerwca 2017r. muszą spełniać wymagania odpowiadające minimum klasie 5 według
normy PN-EN 303-5:2012, dla wszystkich paliw dopuszczonych w instrukcji użytkowania urządzenia –
potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikatem) wydanym przez laboratorium badawcze posiadające
akredytację Centrum Akredytacji natomiast kotły montowane od 1 lipca 2017r. muszą spełniać wymagania
EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) - potwierdzone aktualnym
dokumentem (np. zaświadczeniem). Nowe kotły nie mogą mieć zainstalowanych dodatkowych urządzeń
służących poprawie jakości spalin, tzn. elektrofiltrów, cyklonów, itp.
- przy zastosowaniu kominków z systemem rozprowadzenia ciepła o mocy nominalnej co najmniej 10 kW”;
2) § 6 ust. 3 pkt d) tiret trzeci otrzymuje brzmienie:
„- certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Centrum
Akredytacji, potwierdzający spełnienie norm dla klasy 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 (w przypadku
kotłów montowanych do 30 czerwca 2017 roku) lub aktualny dokument wydany przez laboratorium
badawcze posiadające akredytację Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań
EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) (w przypadku kotłów montowanych od
1 lipca 2017 roku)”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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