UCHWAŁA Nr XLII/260/05
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 406 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190,
poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132,
poz. 1110/ Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala Regulamin przyznawania dotacji
poniesionej na modernizację ogrzewania:
§1
Regulamin ustala zasady wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej Funduszem, działań mających na celu ograniczenie
niskiej emisji poprzez:
1. modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na źródła opalane
drewnem, słomą, inną biomasą, gazowe, elektryczne, olejowe lub ekologiczne węglowe
posiadające certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego;
2. wykonanie proekologicznego systemu ogrzewania (opalanego drewnem, słomą, inną
biomasą, gazowego, elektrycznego, olejowego lub ekologicznego węglowego)
w budynkach, w których przystąpienie do użytkowania nastąpiło po 1 stycznia 2005 roku.
§2
1. Ze środków zgromadzonych na Funduszu dotację za dokonaną modernizację lub budowę
proekologicznego systemu grzewczego mogą uzyskać podmioty będące:
1) Właścicielami domków jednorodzinnych,
2) Właścicielami lokali mieszkalnych,
3) Najemcami lokali mieszkalnych za zgodą właściciela,
położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.
2. Dotacja może być udzielona jednorazowo do lokalu.

§3
1. Udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem stałego
korzystania ze zmodernizowanego lub nowo wybudowanego proekologicznego
ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego pieca na węgiel lub koks.
2. Dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku:
1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od
użytkownika;
2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń.
3. Wymagania formalne:
1) złożenie wniosku w Referacie Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach wraz z załącznikami:
a) dokument świadczący o prawie do zajmowania lokalu lub budynku, tj. odpis z księgi
wieczystej, akt notarialny lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela;
b) przedstawienie do wglądu imiennych rachunków lub faktur w oryginale wystawionych na
właściciela lub najemcę za zakup kotła;
c) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi
uprawnieniami;
d) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe zaświadczenie
o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeń wydane przez placówki naukowo-badawcze posiadające certyfikat
akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie;
e) opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych;
f) oświadczenie, iż przed 1 stycznia 2005 roku w przedmiotowym lokalu lub budynku
istniało tylko ogrzewanie na węgiel czy koks i zostało zlikwidowane z chwilą
modernizacji na proekologiczne.
2) zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą o dotację kosztów poniesionych na
modernizację lub budowę proekologicznego systemu grzewczego.
4. Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami po przeprowadzeniu kontroli zostanie
poddany zakwalifikowaniu.
5. W sprawach spornych, co do oceny i weryfikacji wniosku, celem sprawdzenia jego
zasadności Burmistrz Zdzieszowic powoła „Zespół” w skład, którego wejdą:
a) Przedstawiciel Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska
– pracownik ds. budownictwa
b) Przedstawiciel Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska
– pracownik ds. ochrony środowiska
c) Przedstawiciel Samorządu lub Rady Osiedla skąd pochodzi wniosek.
6. Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania dotyczy jedynie
kosztów nabycia kotła i automatyki i przyznawana jest w wielkości (wyrażonej w %)
uzależnionej od kosztu zakupu urządzenia, jednak nie przekraczającej 2.500 zł.
Dotacja wynosi odpowiednio dla zakupu kotła z automatyką o wartości:
a) do 3.000 zł
— 60 %
ceny brutto zakupu,
b) powyżej 3.000 zł do 6.000 zł — 40 %
ceny brutto zakupu,
c) powyżej 6.000 zł
— 30 %
ceny brutto zakupu.

7. Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem:
1) posiadania i korzystania do 1 stycznia 2005 roku tylko z ogrzewania na węgiel lub koks,
2) wykonanie proekologicznego systemu ogrzewania (opalanego drewnem, słomą, inną
biomasą, gazowego, elektrycznego, olejowego lub ekologicznego węglowego) po 1
stycznia 2005 roku,
3) zakupu kotła wbudowanego w wykonany system ogrzewania po 1 stycznia 2005 roku,
4) w przypadku instalacji ekologicznego węglowego systemu ogrzewania posiadania
stosownego certyfikatu bezpieczeństwa ekologicznego.
8. Dotacji nie podlega zmiana systemu ogrzewania lub jego budowa wykonana przed 1
stycznia 2005 rokiem.
9. Dotacja jest realizowana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich
kwalifikacji w miarę posiadanych środków Funduszu.
10. Z osobami, którym przyznano dotację, zostanie spisana umowa cywilnoprawna w trybie
przepisów Kodeksu Cywilnego.
§4
Osobie, ubiegającej się o dotację na modernizację lub budowę proekologicznego
ogrzewania, której odmówiono dotacji – nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§6
Traci moc Uchwała Nr XXL/249/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 września
2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych na
modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego
ogrzewania.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia oraz opublikowaniu na stronach
internetowych gminy Zdzieszowice.

