
UCHWAŁA NR LXI/466/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu 

pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy 
Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (ustawa o samorządzie gminnym Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)) oraz 
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska Dz.U. 
2001 Nr 62, poz. 627 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W § 3 ust. 9 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach 
projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy 
Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskiej 
w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na 
realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze 
środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza – otrzymuje następujące brzmienie:,,9. 
Zakupywane i montowane w ramach realizacji zadania panele fotowoltaiczne muszą posiadać jeden 
z certyfikatów zgodności: z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 
zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe 
naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami 
równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 
zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Zakupywane i montowane w ramach realizacji zadania inwertery muszą posiadać certyfikat 
zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do 
równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują lub z normami równoważnymi, wydanymi przez 
właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu 
wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe. Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery 
muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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