
UCHWAŁA NR XXVII/294/12
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę 

proekologicznego ogrzewania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 400a ust.1, pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego 
ogrzewania, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w§1 ust. 2 otrzymuje  brzmienie: 

„2. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się: 

a) kotły elektryczne, olejowe, gazowe, 

b) automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, 

c) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji na paliwo stałe o wysokiej sprawności energetycznej (powyżej 
80%), - z mechanicznym podawaniem paliwa stałego lub retortowych z ciągłym, automatycznym 
dozowaniem paliwa stałego, posiadających stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa 
ekologicznego”), 

d) urządzenia wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła to jest: 

- pompy ciepła, 

- kolektory słoneczne skojarzone z pracą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego, 
niskoemisyjnego kotła c. o. nowej generacji na paliwo stałe. 

e) dynamiczne piece akumulacyjne.”.

2. w§3 ust. 3 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe zaświadczenie o spełnieniu 
wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wydane przez 
placówki naukowo - badawcze posiadające certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum 
Akredytacji; ,”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia
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