OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BRODNICY
Na podstawie § 6 ust. 1, pkt 1 Uchwały Nr XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia
30 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. poz. 1837)
ogłaszam,
że od dnia 27 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie, z budżetu
Gminy Miasta Brodnicy, dotacji na realizację inwestycji służącej ochronie powietrza,
związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji
dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i jego trwałym zastąpieniu przez
nowe źródło ciepła w tym w postaci podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania
gazowego, ogrzewania pompą ciepła, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego,
ogrzewania paliwem stałym tj. kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającym
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz z
2019 r. poz. 363 i poz. 2549) lub 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 (Dz. U. UE L
193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.).
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia 31 lipca 2021 r.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, w
godzinach pracy urzędu tj.:
Poniedziałek w godzinach od 7.30 do 15.30
Wtorek w godzinach od 7.30 do 16.00
Środa w godzinach od 7.30 do 15.30
Czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
Piątek w godzinach od 7.30 do 15.00.
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