UCH WAŁA Nr II/ 10/18
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.2)) w związku z przyjętą
Uchwałą Nr XXXIV/199/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzeleczki”, Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki dla osób
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez
zastępowanie węglowych źródeł ogrzewania bardziej sprzyjającymi środowisku, w celu redukcji niskiej emisji na
terenie Gminy Strzeleczki.
§ 2. Środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w §1, pochodzą z budżetu Gminy Strzeleczki,
a ich wysokość określana jest corocznie w uchwale Rady Gminy Strzeleczki zatwierdzającej budżet na danych rok.
§ 3. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze
środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza”, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/241/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na
rzecz poprawy jakości powietrza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki
Włodzimierz Wolny

1)

Zmiany niniejsze ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592,
poz. 1648 i poz. 1722.
2)
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Załącznik
do Uchwały Nr II/10/18
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 29 listopada 2018 r.
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
STRZELECZKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji
na rzecz poprawy jakości powietrza, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji
na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
2. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej są osoby fizyczne oraz wspólnoty
mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Strzeleczki, zwani w dalszej części Regulaminu Wnioskodawcą.
3. Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:
1) kocioł opalany biomasą;
2) kocioł opalany ekogroszkiem;
3) kocioł opalany olejem opałowym;
4) kocioł elektryczny;
5) kocioł gazowy;
6) pompa ciepła.
4. Dotację celową przyznaje się w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż suma poniesionych kosztów inwestycyjnych.
6. Co roku w budżecie Gminy Strzeleczki określana będzie suma środków finansowych przewidziana
do udzielenia dotacji celowych określonych w §1 ust. 3.
Warunki uzyskania dotacji celowej
§ 2.1. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie
wymiany źródła ogrzewania po 1 stycznia 2018 roku.
2. Podmioty ubiegające się o dotację muszą posiadać prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie.
3. Dotacja przyznawana jest na jednorazową wymianę źródła ogrzewania dla danego budynku lub lokalu,
bez względu na ilość dokonanych zmian w systemie ogrzewania i zmian właściciela lub współwłaściciela.
4. Warunkiem przyznania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich kotłów i pieców węglowych
znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkaniowym w budynku wielorodzinnym, w którym
realizowane jest zadanie, za wyjątkiem:
1) pieców kaflowych (ceramicznych) wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu
elektrycznym;
2) pieców kaflowych (ceramicznych) o wysokich walorach estetycznych bądź objętych ochroną konserwatora
zabytków po odłączeniu od przewodów kominowych;
3) kominków opalanych drewnem o wilgotności w stanie roboczym nie większej niż 20%.
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5. Dotacja nie przysługuje w przypadku zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia
mieszkań lub lokali oraz w przypadku zakupu kotła centralnego ogrzewania z podajnikiem, posiadającego
dodatkowy ruszt bądź możliwość jego zamontowania, który pozwoliłby na spalanie paliwa gorszej jakości,
w tym także odpadów.
6. Dotacja przysługuje na realizację inwestycji w roku kalendarzowym, w którym podpisano umowę
na udzielenie dofinansowania.
7. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy, posiadać
gwarancję producencką na okres co najmniej 2 lat, spełniać wymagania 5 klasy emisji spalin co zostanie
potwierdzone certyfikatem spełnienia wymagań 5 klasy emisji spalin (określonych w normie PN-EN 303-5:2012)
wydanego przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki
akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu
akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) i posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
8. Kwota dofinansowania zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazanego we wniosku
w ciągu 14 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych i przeprowadzenia oględzin przez osoby upoważnione,
w celu weryfikacji wykonania przedmiotu umowy dotacji.
Terminy i sposób składania wniosków
§ 3.1. Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę źródła ogrzewania wraz ze wszystkimi określonymi
załącznikami, przyjmowane są do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy
cel w budżecie Gminy Strzeleczki w danym roku kalendarzowym, a informacja o rozpoczęciu naboru zostanie
podana na stronie internetowej Gminy Strzeleczki i w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Wnioski poddawane będą ocenie w sposób ciągły, a kolejność przyznawania dotacji uzależniona
jest od daty ich wpływu.
3. Wnioski złożone, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków, o których mowa
w ust. 1 są odrzucane i zwracane oraz nie generują pierwszeństwa do ubiegania się o dotację w następnym roku
budżetowym.
4. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia i kompletności
określonych załączników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wnioskodawca zobowiązany będzie
do dokonania niezbędnych uzupełnień w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie
traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie.
5. Kompletność wniosku skutkować będzie podpisaniem umowy dotacji w przeciągu 14 dni od daty jego
wpływu.
6. Informacje o pozostałych środkach w budżecie przeznaczonych na ten cel w danym roku są udzielane
na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy w Strzeleczkach.
Zasady rozliczenia dotacji celowej
§ 4.1. Po realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ogrzewania, Wnioskodawca zobowiązany
jest do końcowego rozliczenia finansowego zadania objętego umową dotacji poprzez przedłożenie następujących
dokumentów:
1) kserokopii opłaconych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających poniesione
wydatki (udostępnienie oryginałów do wglądu);
2) potwierdzenia zapłaty faktur lub rachunków (w przypadku przekazania kserokopii- udostępnienie oryginałów
do wglądu);
3) protokołu odbioru technicznego robót lub oświadczenia wykonawcy zmiany systemu grzewczego o likwidacji
źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym i innych palenisk oraz zamontowaniu nowoczesnego kotła.
2. Podstawą do rozliczenia dotacji jest protokół z przeprowadzonych oględzin przez upoważnione przez Wójta
Gminy Strzeleczki osoby, których celem jest sprawdzenie i udokumentowanie wykonania i funkcjonowania
przedmiotu dotacji.
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Postanowienia końcowe
§ 5.1. Beneficjent dotacji celowej zobowiązany jest do odprowadzenia we własnym zakresie należnych
podatków i innych opłat związanych z przyznaniem dotacji jeżeli są wymagane na podstawie przepisów
odrębnych.
2. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania dotacji po weryfikacji wniosku lub dokumentów
rozliczeniowych nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
oraz do stosowania się do określonych w nim zasad.
4. Rada Gminy Strzeleczki przyjmuje roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem zostaną określone w umowie, o której mowa w §2 ust. 1.
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