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UCHWAŁA NR 430/XLIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2290, z 2018 r. poz. 9 i 88) Rada Miejska w Śremie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 293/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 790) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Kotły na paliwo stałe, spełniające łącznie następujące warunki:
1) umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo;
2) nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie;
3) spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze –
Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub normy
równoważnej;
4) zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L.193, str. 100, z 2016 r. L 346, str. 51).
2. Spełnienie wymagań określonych w pkt 3 i 4 potwierdza się certyfikatem lub innym dokumentem
wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki
akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji.”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
jego adres zamieszkania, określenie inwestycji, planowany koszt i termin jej realizacji, wskazanie
lokalizacji, rodzaju i tytułu prawnego do nieruchomości, w której planowana jest inwestycja oraz datę
i podpis wnioskodawcy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

