
UCHWAŁA NR XV/174/16
RADY GMINY MORAWICA

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust.
4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Morawica na
dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Morawica,
celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za
korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz środków budżetu
Gminy Morawica.
§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz
tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa
„Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Morawica na dofinansowanie
inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



UZASADNIENIE

W 2014 r. gmina Morawica przystąpiła do opracowania Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej, który przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/441/14 Rady Gminy Morawica z
dnia 28 października 2014 r.  Podstawowym kierunkiem, jaki obrano w Programie jest
realizacja działań prowadzących do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez
wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne
urządzenia grzewcze. Celem realizacji programu i poprawy jakości środowiska naturalnego,
przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Morawica planuje się
wprowadzić dotację celową ze środków budżetu gminy, będącą wsparciem dla mieszkańców
podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W uchwale określono
zasady uzyskania dotacji dla osób fizycznych. Dotacja stanowić będzie mechanizm
zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. W budżecie
gminy na 2016 r. na realizację tego działania zabezpieczono kwotę 100 tys. zł.
Realizacja uchwały jest etapem działań zmierzających do stopniowego rozwiązania problemu
ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Morawica dlatego jej uchwalenie jest zasadne.


