
UCHWAŁA NR XXXV/347/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące 

ochronie powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 
5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) uchwala 
się, co następuje. 

§ 1. W Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na dofinansowanie zadań 
związanych z ochroną powietrza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej 
w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 1. ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania: gazowego, elektrycznego, akumulacyjnego, olejowego, 
olejowo-gazowego, pompy ciepła, oraz na paliwo stałe posiadającego certyfikat/świadectwo 
potwierdzające spełnienie wymagania ekoprojektu (ecodesign), z wyłączeniem źródeł ciepła 
opalanych węglem, w tym ekogroszkiem;”; 

2) przepis § 5 ust. 17. otrzymuje brzmienie : 

„17. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i spełnienie wymagań ekoprojektu (ecodesign) (w przypadku źródeł opalanych paliwem stałym) oraz 
protokolarne potwierdzenie wykonania modernizacji ogrzewania lokalu przez wnioskodawcę i komisję 
Burmistrza Korfantowa, stwierdzające likwidację dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem 
stałym (węglem, koksem, drewnem) o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę 
europejską EN 303-5.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/327/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie 
powietrza.  

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

  

   

Przewodniczący 
 
 

Ryszard Duś 
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