UCHWAŁA NR XXXI/315/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące
ochronie powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałę Nr XIV/146/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na zadania służące ochronie powietrza
zmienia się w sposób następujący:
1) w załączniku do uchwały, w § 2 ust. 2 skreśla się dotychczasową treść pkt. 4 i nadaje mu brzmienie:
„4) ogrzewanie na biopaliwo, typu: kocioł na pellet drzewny lub kocioł zgazowujący drewno
(eksploatowany ze zbiornikiem cwu) - wyłącznie kotły z automatycznym podawaniem paliwa, bez
rusztu awaryjnego lub przedpaleniska (brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska (dla pelletu) oraz posiadające certyfikat/świadectwo, potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) oraz klasę efektywności energetycznej minimum
A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; kotły winny być przeznaczone wyłącznie do
spalania pelletu drzewnego lub zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego, nie kwalifikują
się do dotacji urządzenia wielopaliwowe”;
2) skreśla się dotychczasową treść § 4 i nadaje mu brzmienie:
„§ 4. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych wynosi: za likwidację
pieców kaflowych, pieca stalowego lub innego niebędącego kotłem c.o. i zainstalowanie ogrzewania,
o którym mowa w § 2 ust. 2 - 30% wartości zakupionego kotła lub innego urządzenia grzewczego,
ale nie więcej niż 2 500,00 zł brutto”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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