
UCHWAŁA NR XXX/345/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2017 poz. 519, ze zm.), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku  do  uchwały  nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 
2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości 
powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, zmienia się:  

1) w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3  otrzymują brzmienie:

"2)  z paliwa stałego na paliwo gazowe, paliwo olejowe, ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła,

3) z paliwa stałego (palenisko indywidualne – piec kaflowy) na paliwo gazowe,  paliwo olejowe lub paliwo 
stałe o wyższych parametrach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad lub 
ogrzewanie elektryczne albo pompę ciepła".

2) w§ 4, ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 5.000,00 zł dotacji w przypadku wymiany kotła z paliwa stałego na paliwo gazowe, paliwo olejowe, 
ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

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

do uchwały nr XXX/345/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 rok.

W uchwale nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia

zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy

Pleszew, Rada Miejska postanowiła o udzielaniu dotacji na wymianę kotłów z paliwa stałego na paliwo

stałe o wyższych parametrach, paliwo gazowe lub ogrzewanie elektryczne, ewentualnie montaż pomp

ciepła, nie uwzględniając dotacji na wymianę kotła z paliwa stałego na paliwo olejowe. Ponieważ do

tutejszego Urzędu zaczęły spływać wnioski o udzielenie dotacji na montaż kotłów opalanych olejem

opałowym, mając na względzie, że ten sposób ogrzewania jest również ekologiczny, celowe wydaje się

objęcie dofinansowaniem także tego systemu ogrzewania.

Stąd zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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