UCHWAŁA NR 73/XII/2019
Rady Gminy Boronów
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 56/X/2019 Rady Gminy Boronów dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów montażu ogniw fotowoltaicznych
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Boronów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a,
ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
RADA GMINY BORONÓW
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 56/X/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 5 sierpnia 2019 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 1 - forma i wysokość dofinansowania, w § 1 dodaje się punkt 2a w brzmieniu: "lokal
mieszkalny - rozumie się samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w ustawie z 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali";
2) w Rozdziale 2 - postanowienia ogólne, § 4 otrzymuje brzmienie: "dotacja przysługuje jednorazowo do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego";
3) w Rozdziale 2- postanowienia ogólne § 6 otrzymuje brzmienie: "zakres rzeczowy inwestycji objętej dotacją
obejmował będzie dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych / lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Boronów";
4) w Rozdziale 3- forma i wyskość dofinansowania, § 1 otrzymuje brzmienie "maksymalna kwota montażu
paneli fotowoltaicznych za 1 kw mocy instalacji wynosi 5.500,00 zł. a maksymalne dofinansowanie do
13.048,39 zł dla jednego budynku / lokalu mieszkalnego ";
5) w Rozdziale 4 - Warunki przystąpienia i uczestnictwa Wnioskodawcy w programie,
§ 9 otrzymuje
brzmienie: "Wniosek może złożyć osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego /
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym znajdującego się na terenie Gminy Boronów, wynikający
z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub pełnomocnik właściciela (właścicieli)
budynku / lokalu mieszkalnego";
6) w załączniku nr 7 -Wymagania techniczne instalacji, punkt 4, monitoring instalacji otrzymuje brzmienie:
"Monitoring instalacji PV powinien być zrealizowany przez falownik/inwerter, który posiada możliwość
monitorowania pracy instalacji lub każdego panelu osobno (dotyczy instalacji z optymalizatorem mocy).
Użytkownicy instalacji zapewniają dostęp do domowych sieci internetowych oraz są zobowiązani do
dostępności internetu/sieci w miejsca montażu falownika/inwertera w celu zapewnienia prawidłowej pracy
monitoringu. Po podłączeniu falownika/inwertera do sieci lokalnej monitoring (rozwiązanie dostarczane
przez producenta falownika) będzie: a.obrazował w czasie rzeczywistym ilość wygenerowanej energii
z danej instalacji na bezpłatnym portalu Producenta (dane chwilowe, dzienne, miesięczne, roczne, łącznie),
b.archiwizował dane dotyczące wygenerowanej instalacji, zgodnie z zasadami producenta falownika,
c.kontrolował wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu poprzez sieć
komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie
oprogramowanie systemowe (jeżeli zainstalowano optymalizatory mocy), w przypadku ich braku będzie
obejmował swoim zakresem całą instalację z uwzględnieniem poszczególnych stringów generatora PV,
d.automatycznie powiadamiał użytkownika / administratora instalacji o błędach systemowych (wyświetlacz
falownika lub aplikacja Producenta), e.Mieszkaniec zobowiązany będzie na wezwanie Operatora lub
Gminy dostarczyć roczne rozliczenie wyprodukowanej i rozliczonej energii elektrycznej z Tauron.
f.Udostępniony portal musi być obsługiwany w języku polskim".
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeńw
Urzędzie Gminy Boronów oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boronów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Śląskiego

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Hutsz
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