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UCHWAŁA NR XXIX/290/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 31 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 713 z póź. zm,) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad
udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotację na dokonaną modernizację lub zastosowanie ekologicznych urządzeń grzewczych w nowo
budowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach kultu religijnego mogą uzyskać osoby fizyczne lub
związki wyznaniowe będące:
a) właścicielami domów jednorodzinnych lub budynków przeznaczonych na cele mieszkalne położonych na
terenie gminy Wołczyn,
b) właścicielami lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Wołczyn,
c) najemcami lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Wołczyn - za zgodą właściciela,
d) właścicielami obiektów kultu religijnego położonych na terenie gminy Wołczyn,
e) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
wytworzonego we wspólnej kotłowni.”;
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2) w § 2 uchyla się ust. 2.
3) w § 3 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych - uchwałę powołującą zarząd lub
umowę określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz uchwałę wyrażającą zgodę wszystkich
właścicieli wchodzących w kład wspólnoty na zmianę systemu grzewczego.”;
4) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Maksymalna wysokość dotacji w przypadku wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych równa będzie iloczynowi liczby mieszkań zasilanych ze
wspólnej kotłowni i kwoty 2 000 zł jednak nie więcej jak 15 000 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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