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UCHWAŁA NR XXVIII/568/20
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 2 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 i art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495,
poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087, poz. 2166, z 2020 r. poz. 284,
poz. 695) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Dotacji nie udziela się, w przypadku gdy na dany lokal lub budynek (niezależnie od zmian właściciela),
została udzielona i wypłacona dotacja ze środków budżetu Miasta Opola, w ciągu ostatnich 10 lat
licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji.”;
2) w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Dopuszcza się posiadanie w lokalu lub budynku jednorodzinnym wyłącznie jednego następującego
urządzenia grzewczego:
1) kominek na drewno, pod warunkiem że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia
i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń,
a także stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych lub
2) kuchnia kaflowa (trzon kuchenny) opalana drewnem, pod warunkiem że urządzenie to służy
wyłącznie do przygotowywania posiłków i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji
rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

