
UCHWAŁA NR XV/170/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania 
na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 
5.5 Ochrona powietrza,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, 
poz. 1815, poz. 2087), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/139/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn. 
„Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmiany § 25 ust. 2 załącznika, który 
otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenie wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu oraz oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do regulaminu - w przypadku tzw. „małej” wspólnoty lub uchwałę wspólnoty o wyrażeniu zgody na 
realizację inwestycji przez ostatecznego odbiorcę wsparcia w przypadku tzw. „dużej” wspólnoty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Janusz Ireneusz Wójcik
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UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XV/170/19

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 R.

Podczas realizacji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”, ostateczni odbiorcy

wsparcia realizujący inwestycje w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej często napotykają na

problemy związane z uzyskaniem zgody wszystkich właścicieli pozostałych lokali znajdujących się w

budynku, np. z następujących powodów:

• właściciel jednego z lokali mieszkalnych znajduje się poza granicami kraju,

• istniejące spory sąsiedzkie.

Podjęcie uchwały zmieniającej konsultowane było z Instytucją Zarządzającą Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i pozwoli na uzyskanie zgody na

realizację inwestycji przez ostatecznego odbiorcę wsparcia na podstawie stosownej uchwały wspólnoty w

przypadkach, kiedy nie jest możliwe uzyskanie zgody wszystkich właścicieli pozostałych lokali

znajdujących się w budynku
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