
UCHWAŁA NR XLI/222/22 
RADY GMINY MARKLOWICE 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/158/21 z dnia 11 marca 2021r. dotyczącej określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 221 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art 403 ust. 2, 
ust. 4 i ust. 5, oraz art. 400a ust. 1, pkt 2 i pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1461) 

Rada Gminy Marklowice 
uchwala: 

§ 1.  
Do uchwały Nr XXVII/158/21 z dnia 11 marca 2021r. w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska wprowadza się zmiany polegające na tym, że: ·w załączniku 
nr 1: 
1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Programie - rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji w Gminie Marklowice opisany w Planie Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy 
Marklowice – Aktualizacja na lata 2022-2030 zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/221/22 Rady 
Gminy Marklowice z dnia 12 maja 2022 r.” 

2) § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie „Koszty kwalifikowane – zakup i montaż kotła węglowego 
z automatycznym podawaniem paliwa, kotła na pellet oraz kotła zgazowującego drewno 
posiadające certyfikat Ecodesigne wg kryteriów zawartych w Rozporządzeniu 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, pompy ciepła, ogrzewania elektrycznego, kotła gazowego kondensacyjnego lub z zamkniętą 
komorą spalania, zasobnikiem c.w.u., wykonanie niezbędnej instalacji w kotłowni w celu 
prawidłowego jej funkcjonowania, zakup i montaż wkładu kominowego (tylko w przypadku kotła 
gazowego). 

§ 2.  
Pozostałych paragrafów uchwały nie zmienia się. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice. 
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§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Marklowice 

 
 

mgr Krystyna Klocek 
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