Uchwała Nr XVI/119/2007
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 grudnia 2007r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/328/2006 Rady Gminy w Miedźnej z
dnia 7 marca 2006r. do programu „Program ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna”.
Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 85, 141, 406, ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity z 2006r., Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY MIEDŹNA
uchwala
§1
Dokonać zmiany „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna”
poprzez:
1/ zwiększenie ilości obiektów indywidualnych do 408 obiektów,
2/ ustala się wysokość nakładów na modernizację kotłowni w obiektach
indywidualnych do wysokości 4 080 000 zł.
3/ okres realizacji Programu ustala się do końca 2008r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Gmina Miedźna od 2006r. realizuje przyjęty Uchwałą nr XLI/328/2006 Rady
Gminy w Miedźnej z dnia 7 marca 2006r. „Program ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Miedźna” przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach.
W latach 2006 – 2007 zrealizowano modernizację kotłowni w 181 obiektach w
których zastosowano kotły węglowe posiadające certyfikat energetyczno-ekologiczny.
Docelowo Program przewidywał realizację 308 zadań. W związku z dużym
zainteresowaniem mieszkańców Gminy Miedźna udziałem w przedmiotowym
Programie zostaje zwiększony zakres i koszt inwestycji z 308 modernizacji kotłowni
na 408 oraz kwota realizacji Programu ulegnie zwiększeniu o 100 000 zł.
W nawiązaniu do powyższego we wszystkich fragmentach przyjętego
Programu zawierającego dane dotyczące ilości i kosztów finansowych realizacji
zadania w miejsce „308” kotłów wpisuje się „408”, w miejsce kosztów finansowych
„nakłady inwestycyjne w wysokości 3 080 000 zł” wpisuje się „nakłady inwestycyjne
w wysokości 4 080 000 zł”.
Program jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z dbałości o środowisko naturalne
na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw w tym
zakresie. Realizacja wymiany kotłów w gospodarstwach domowych i modernizacja
istniejących systemów grzewczych spowoduje ograniczenie i redukcję emisji pyłów i
gazów do powietrza.

