Uchwała Nr XLVII/262/2018
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje
z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 403
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji dokonuje się następujących
zmian:
1) zmienia się § 2 ust. 4 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7) nowe źródło ciepła – rozumie się przez to nowoczesne, ekologiczne źródło
ciepła takie jak: kocioł gazowy, olejowy (na olej opałowy lekki) oraz kocioł
na paliwo stałe, w tym biomasę klasy 5 określonej z uwzględnieniem
spełnienia wymagań normy PN EN 303-5:2012.”;
2) zmienia się § 2 ust. 4 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
„8) przestarzałe źródło ciepła – rozumie się przez to tradycyjny, niskowydajny
i nieekologiczny kocioł posiadający co najmniej 10 lat, licząc od daty (roku)
produkcji lub zakupu a dodatkowo – w przypadku kotłów na paliwo stałe –
kocioł klasy niższej niż 5 wg normy PN EN 303-5:2012 lub piec (np. piec
kaflowy).”;
3) w § 3 skreśla się ust. 5;
4) zmienia się § 4 ust. 15, który otrzymuje brzmienie:
„15. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości
podatkowych, jeżeli w okresie 5 lat od wykonania inwestycji (odbioru robót)
inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub zaprzestanie
korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła
i powróci do ogrzewania w poprzednim systemie.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

