Projekt
z dnia 13 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
roku, poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust.1 pkt. 21, art. 403 ust.2 i ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 i 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz
art. 126, art. 127 ust. 1 pkt.1 ppkt c, art. 128 ust.2, art. 216 ust. 2 pkt. 1, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
RADA GMINY w POCZESNEJ
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 154, poz. 2866 ) wprowadza się następujące
zmiany :
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Przez realizację celu wskazanego w §1pkt. a rozumie się modernizację
lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:
a) sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 87%, w zakresie 100 % mocy nominalnej;
b) stężenie tlenku węgla CO poniżej 700 mg/m3;
c) emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 30 mg/m³;
d) stężenie pyłu poniżej 60 mg/m3".
2) § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje:
a) ogrzewanie gazem, olejem opałowym, energią elektryczną;
b) ogrzewanie drewnem, pelletem przy użyciu instalacji, która spełnia wymogi 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
c) ogrzewanie przy użyciu kotła opalanego węglem z załadunkiem automatycznym lub ręcznym
spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 (co potwierdza się
zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego
porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA).
d) ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.
3. Dofinansowaniem objęte są nakłady finansowe poniesione na:
- zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym,
olejowym, węglem, drewnem, pelletem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię
elektryczną, a także zakup urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej".
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3) § 4 ust. 2 pkt. a i b otrzymują brzmienie:
elektrycznego, przy użyciu drewna i pelletu:

"a) dla ogrzewania gazowego, olejowego, węglowego,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy
dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę
wspólnoty;
- faktura VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę, określające koszty realizacji
inwestycji;
- protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu poszczególnego ogrzewania;
- wymagane zgody i atesty (spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 3035:2012), jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów;
- potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go do punktu skupu
złomu;
- opinia kominiarska dotycząca stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości
podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku ogrzewania gazowego
i węglowego, ogrzewania drewnem i pelletem.
b) dla ogrzewania kolektorem słonecznym, panelem fotowoltaicznym:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została ograniczona emisja zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób,
należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej
uchwałę wspólnoty;
- zgłoszenie robót dla kolektorów montowanych inaczej niż wolnostojących o wysokości urządzeń
powyżej 3m;
- szkic lokalizacyjny instalacji kolektora, paneli fotowoltaicznych;
- faktura VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę, określające koszty realizacji
inwestycji;
- protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę montażu
panelem fotowoltaicznym."

ogrzewania kolektorem słonecznym,

4) Załącznik nr 1 do uchwały (wniosek) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr……….
z dnia …………
WNIOSEK

1. Informacja o Wnioskodawcy:
- Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych)
.................................................................................................................................
- Adres zameldowania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):
ulica.............................................................nr domu................nr mieszkania.........
kod pocztowy....................... miejscowość........................................................
nr telefonu...................................................
seria i nr dowodu osobistego.............................................................................
NIP, REGON .....................................................................................................
Urząd skarbowy właściwy dla wnioskodawcy...........................................................
2. Adres przeprowadzonego zadania:
- modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:
ulica.......................................nr domu...............nr mieszkania............nr ewidencyjny
działki...................................kod pocztowy..................miejscowość.............................
3.*Opis modernizowanego źródła ciepła na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie olejowe
c) ogrzewanie paliwem stałym węglowym
d) ogrzewanie elektryczne
e) ogrzewanie przy użyciu drewna, pelletu
f) ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (kolektor słoneczny, panele
fotowoltaiczne)
4. Termin wykonania zadania:
modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:...............................................................................................
5. Wysokość nakładów na zadanie (z wyłączeniem kosztów robocizny):
modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:................................................................................................
6. Wnioskowana kwota dofinansowania:
................................słownie: ..........................................................................
7. W przypadku otrzymania dofinansowania, dotację proszę przelać na konto:
nazwa banku............................................................................................
numer konta............................................................................................
8. * Do wniosku załączono następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została
ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przypadku
budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę
współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę
wspólnoty;
b)kopia faktury VAT lub rachunku imiennego wystawione na wnioskodawcę, określające
koszty realizacji inwestycji;
c)kopia protokołu odbioru wystawionego przez wykonawcę montażu poszczególnego
ogrzewania;
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d)wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów;
e)potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go
do punktu skupu złomu;
f)kopia opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku
ogrzewania gazowego, węglowego, drewnem i pelletem.
g)zgłoszenie robót dla kolektorów montowanych inaczej niż wolnostojących o wysokości
urządzeń powyżej 3m;
h)szkic lokalizacyjny instalacji kolektora, paneli fotowoltaicznych.
9. Oświadczam, że :
1. Zapoznałem(am) się z treścią uchwały Rady Gminy Poczesna
Nr 78/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji.
3. Oryginały załączonych kserokopii dokumentów zobowiązuję się przedłożyć Komisji w czasie oględzin
zrealizowanej inwestycji.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji
złożonego wniosku.

.....................................dnia....................................

...........................................
podpis(y) wnioskodawcy

* - właściwe podkreślić
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UZASADNIENIE
Nowelizacja prawa ochrony środowiska umożliwia gminom przyznawanie dotacji celowych
z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Nowelizacja zakłada, iż finansowanie lub dofinansowanie inwestycji odbywa się w
trybie określonym w przepisach odrębnych, a w tym wypadku określonych w przepisach ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada gminy określa w formie uchwały
zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Zachęcanie mieszkańców poprzez udzielanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska, pozwoli na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych.
W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania
zanieczyszczeń na środowisko, wprowadza się wymóg eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych zgodny z 5 klasą wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.
Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów przyjęcia przez sejmik województwa śląskiego
uchwały antysmogowej.
Przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem uzasadnione.
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