
UCHWAŁA NR XXV/302/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 28 września 2017 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 2016 r. poz. 446, 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 § 5 ust. 2  wyrazy: "do dnia 21 marca każdego roku" zastępuje się wyrazami: "do dnia 15 października 
każdego roku".

2) w  § 6 ust. 2  wyrazy: "ale nie później niż do 31 października każdego roku", zastępuje się wyrazami:  "ale  
nie później niż do 30 listopada każdego roku".

3) w § 7 pkt. 6 lit. b otrzymuje brzmienie: "dokument od producenta potwierdzający nominalną sprawność 
przemiany energetycznej co najmniej 85% i potwierdzający spełnienie wymagań klasy 5 dla źródeł 
opalanych paliwem stałym".

4) w załączniku nr 1 "Parametry kotłów opalanych paliwem stałym o wyższych parametrach" pkt. 2 otrzymuje 
brzmienie: "posiadać nominalna sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać 
wymagania klasy 5 dla źródeł opalanych paliwem stałym".

§ 2. Dla kotłów opalanych paliwem stałym wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do 
użytkowania przed wejściem w życie uchwały, przepisy  § 1 pkt. 3 i 4 stosuje się od dnia 1 lipca 2018 roku.

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

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

do uchwały nr XXV/302/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 września 2017 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 iż wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 31 marca

każdego roku, a rozliczenie udzielonej dotacji do 31 października każdego roku. Przychylając się do

oczekiwań mieszkańców, którzy wnioskowali o przedłużenie terminów oraz mając na względzie fakt, że

faktycznie wypłacane kwoty dotacji są niższe niż planowano w chwili składania wniosków, pozostają w

budżecie wolne środki, które mogą zostać rozdysponowane do nowych wnioskodawców, przedłużenie w/w

terminów da możliwość skorzystania z dofinansowania większej grupie chętnych w danym roku.

Jednocześnie dostosowuje się niniejszą uchwałę do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzające

ograniczenia stosowania kotłów klasy 4.

Stąd zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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