UCHWAŁA NR XII/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 24 lutego 2016 r.
zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
finansowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala:
§ 1. Uchwałę Nr XX/130/2012 z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania zmienia
się w sposób następujący:
1) Dotychczasową treść § 7 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści:
„2.Do nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć, w przypadku:
a) dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych - koszty
zakupu urządzeń oczyszczalni wraz z jej montażem;
b) dotacji do wymiany kotła grzewczego na kocioł na paliwo ekologiczne (paliwo
gazowe, olejowe, ekogroszek o wysokich parametrach spalania, z odpowiednimi
certyfikatami) - koszty zakupu kotła;
c) dotacji do usuwania odpadów zawierających wyroby azbestowe - koszty utylizacji
w/w odpadów”.
2) W § 10. skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje mu brzmienie:
„Kompletne wnioski o dotację rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, przy czym w
przypadku modernizacji kotła grzewczego obejmuje się wnioskiem sezon jesienno-zimowy
roku poprzedzającego wejście w życie niniejszej uchwały”.
3) W § 14. skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje mu brzmienie:
„Do wniosku /rozliczenia należy załączyć potwierdzone, przez pracownika Urzędu
Miejskiego w Otmuchowie - Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia
Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego, za zgodność z oryginałem kserokopie
dokumentów (załączników).”
4) W § 14. dodaje się ust. 3 i ust. 4 o treści:
„3. Do wniosku o dotację na modernizację źródła ogrzewania należy dołączyć następujące
dokumenty:
1) aktualny dokument potwierdzający własność budynku modernizowanej nieruchomości
lub tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca
nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizację zadania objętego
wnioskiem,
2) potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie
organy (opinia kominiarska),
3) zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji w zakresie wymiany kotła grzewczego (o ile
przepisy tego wymagają),
4) protokół odbioru instalacji grzewczej,
5) stwierdzenia prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych do systemu kominowego
wydanym przez Spółdzielnię Kominiarzy,

6) umowa z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają),
7) faktura/y VAT lub rachunki świadczące o poniesionych kosztach,
8) pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem oraz oświadczenie o demontażu
poprzedniego kotła grzewczego.”
„4. Do wniosku o dotację na utylizację odpadów azbestowych należy dołączyć
następujące dokumenty:
1) aktualny dokument potwierdzający własność budynku modernizowanej nieruchomości,
potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie
organy oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizację
zadania objętego wnioskiem,
2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Nysie,
3) pisemna zgoda na kontrolę prac objętych wnioskiem,
4) faktura/y VAT lub rachunki wystawione za przeprowadzoną utylizację azbestu,
5) oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
6) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania, jeżeli
wnioskodawca nie przedłożył informacji wcześniej,
7) karta oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest,
8) karta przekazania odpadu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Otmuchów oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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