
 

 

UCHWAŁA NR XV/100/19 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę nr X/84/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie 

gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309), art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1403) Rada Miejska 

w Nowogardzie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr X/84/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1. otrzymuje brzmienie: Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard 

na dofinansowanie kosztów wymiany pieca lub kotła starej generacji na paliwo stałe na kocioł gazowy, 

olejowy, na biomasę oraz paliwa stałe co najmniej 5 klasy, urządzenia wykorzystujące prąd elektryczny, pompy 

ciepła i inne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, obejmujące w szczególności kryteria 

wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania. 

2. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 4. 1. Częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację dotyczy 

kosztów zakupu fabrycznie nowych źródeł ogrzewania: 

a) kotłów gazowych, 

b) kotłów na olej opałowy, 

c) urządzeń wykorzystujących prąd elektryczny, 

d) kotłów na biomasę charakteryzujących się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy PN EN 

303-5:2012 oraz konstrukcji uniemożliwiającej spalanie paliw węglowych, 

e) kotłów na paliwa stałe charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy PN 

EN 303-5:2012, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) 

nieposiadające rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 

f) pomp ciepła i innych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Saniuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 4850
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