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Uchwała Nr XXVIII/201/09
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 406 pkt 12 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala inne, niż zostały określone w art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
zadania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, na które przeznacza się środki gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
§ 2. 1. Zadaniem o którym mowa w § 1, jest:
1) ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła opalanych węglem lub kokswm na:
a) niskoemisyjne źródła gazowe lub elektryczne lub olejowe
b) niskoemisyjne źródła opalane paliwem stałym posiadającym certyfikat zgodności z PN-EN 303-5 i certyfikat o spełnianiu kryterium standardu emisyjnego (IChPW),
2) budowa lub montaż instalacji będącej dodatkowym źródłem ciepła wykorzystującej alternatywne źródła ciepła (w szczególności kolektory słoneczne, energię
wiatrową, energię cieplną ziemi) jeżeli podstawowym źródłem ciepła jest jedno z wymienionych w pkt 1
3) demontaż i unieszkodliwienie elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Tarnów Opolski.
2. Zadanie, wymienione w ust. 1, jest dofinansowywane jedynie w przypadku wykonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Dofinansowanie udzielane jest inwestorowi po realizacji inwestycji, na jego wniosek, uprawdobodobniony dokumentami potwierdzającymi realizację
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, po zawarciu umowy z wnioskodawcą,.
4. Kwota dofinansowania wynosi do 50% łącznej wartości faktur nie więcej niż:
1) 1000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2
2) 2000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchnidachu poniżej 200 m2
3) 4000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni dachu powyżej 200 m2
5. Dofinansowanie będzie dokonywane do czasu wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

