
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/246/2018 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 20 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie  

Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymia-

ny źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3331) § 6  

ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Dla źródeł ciepła o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwa-

lifikowanych zadania wyznaczona jest poprzez limit wskazany w ust. 3 dla źródeł o mocy do 40 kW po-

większony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW lecz nie więcej niż 20 000,00 zł: 

 moc źródła powyżej 40 kW 

dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW 

dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zł/kW 

dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW 

dla kotłowni na biomasę 500,00 zł/kW 

dla kotłowni węglowej 250,00 zł /kW 

dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 1 000,00 zł/kW 

dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 1 200,00 zł/kW 

a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów przez okres  

14 dni. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Poz. 4081



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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