
UCHWAŁA NR XXII/131/2021 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Krasnosielc 

na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, 21, 22 i 42 
i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze 
zm.) Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na inwestycje z zakresu 
ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające aktualne 
określone przepisami prawa normy”. 

2. §1 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: „Ekologiczne źródła ciepła - niskoemisyjne, wysokosprawne 
urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł  gazowy,  kocioł olejowy, kocioł na 
biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający 
parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, 
świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwa stałe), 

3. §1 pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: „Zbiorniki na deszczówkę i oczka wodne wraz z urządzeniami 
pozwalającymi na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w tym przewody odprowadzające, instalacje rozsączające, pompy, itp.”, 

4. §3 pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „w przypadku źródeł ciepła - niskoemisyjne, wysokosprawne 
urządzenia grzewcze, tj.: pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł  gazowy,  kocioł olejowy, kocioł na 
biomasę (pelet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 3035:2012 5 klasy, kocioł węglowy spełniający 
parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz wymogi ekoprojektu (posiadające zaświadczenie, 
świadectwo, certyfikat, potwierdzający spełnienie przez kocioł wymogów ekoprojektu (ecodesign) określonych 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwa stałe)”, 

5. §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu gminy Krasnosielc 
jest złożenie wniosku o dofinansowanie oraz fizyczne zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującym 
prawem i stosownymi przepisami oraz niniejszym regulaminem. Dotacja na ekologiczne źródło ciepła może 
być przyznana dla domów istniejących, którym został nadany numer porządkowy i które zostały odebrane 
zgodnie z prawem budowlanym. Dotacja na pozostałe urządzenia wymienione w §1 pkt 1 lit. a), b), c) oraz e) 
może być udzielona dla domów nowopowstałych lub domów pozostających w budowie. 

6. §4 pkt 3 lit. e) otrzymuje brzmienie: „oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła lub starego 
zbiornika na ścieki jeśli dotyczy”. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 września 2020 r. 
w sprawie zmiany w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krasnosielc na 
inwestycje z zakresu ochrony środowiska. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1FC19D59-A37F-469C-A972-E66B6BC1D888. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1FC19D59-A37F-469C-A972-E66B6BC1D888. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


