
UCHWAŁA NR XLII/302/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł 
ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5. 5 Ochrona powietrza w ramach 
projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18  ust.  2  pkt  1  ustawy z  dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 21, pkt  22  i  art. 403 ust. 4, 
ust. 5  i  ust. 6  ustawy z  dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 z  późn. zm.2)) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:  

§ 1. W Regulaminie udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków 
budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 - 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na 
ekologiczne w Gminie Turawa", stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Turawa 
z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację 
i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach 
projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa" § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie 
Gminy Turawa w wysokości 34 % kosztów kwalifikowalnych to jest dla budynków/ lokali, 
w których docelowym źródłem ciepła będzie: kondensacyjny kocioł gazowy z przyłączeniem do 
sieci ciepłowniczej, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet/ biomasę, kocioł elektryczny 
wspomagany instalacją fotowoltaiczną, pompa ciepła wspomagana instalacją fotowoltaiczną, 
pompa ciepła lub piec olejowy - koszt kwalifikowalny: 15 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 
5 100 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 
2) Zminy tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, poz. 2269, poz. 2127 z 2022 r. poz. 1079 
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