
UCHWAŁA NR XXXII/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na 
realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz 
lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Wołczyn, na ekologiczne.

2. Z budżetu gminy Wołczyn mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie działań mających na celu 
ochronę powietrza przez ograniczenie niskiej emisji poprzez:

a) modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze,

b) zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń grzewczych.

3. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się:

a) kotły elektryczne, olejowe, gazowe,

b) automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa,

c) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji na paliwo stałe o wysokiej sprawności energetycznej (powyżej 80 %), 
z mechanicznym podawaniem paliwa stałego lub retortowych z ciągłym, automatycznym dozowaniem paliwa 
stałego, posiadających stosowny atest (świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego"),

d) dynamiczne piece akumulacyjne.

4. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone 
do użytkowania na terenie Polski.

5. Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania dotyczy jedynie kosztów:

- zakupu kotła c.o.,

- zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych,

§ 2. 1. Dotację na dokonaną modernizację lub zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 
ekologicznych urządzeń grzewczych mogą uzyskać osoby fizyczne będące:

a) właścicielami domów jednorodzinnych położonych na terenie gminy Wołczyn,

b) właścicielami lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Wołczyn,

c) najemcami lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Wołczyn - za zgodą właściciela.

2. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku np. przez wspólnotę mieszkaniową o udzielenie dotacji 
sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych.

3. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub budynku mieszkalnego bez względu na ilość 
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem:

a) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu 
istniejącego pieca na węgiel lub koks,

b) stałego korzystania z nowo wybudowanego proekologicznego ogrzewania.

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości w przypadku:
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a) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika przed upływem 
5 lat od dnia zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,

b) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę przyznania dotacji.

3. Wnioski o dotację należy składać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie po ogłoszeniu naboru, w terminie 
nie później niż do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. W 2017 roku wniosek należy złożyć do końca maja. 
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na dotację, Burmistrz 
Wołczyna może ogłosić dodatkowy nabór wniosków na działanie, o którym mowa w § 1 ust. 2.

5. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem modernizacji budowy proekologicznego ogrzewania.

6. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księgi wieczystej 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych);

2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych;

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - zgodę wszystkich właścicieli na zmianę systemu grzewczego.

§ 4. 1. Wniosek wraz z załącznikami kwalifikuje 3 osobowy zespół powołany przez Burmistrza Wołczyna.

2. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą rozpatrywane 
według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołczynie, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel 
środków finansowych w danym roku budżetowym.

3. Wnioski, które w danym roku budżetowym niezakwalifikowały się do dotacji, w związku z wyczerpaniem 
środków finansowych, wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji na rok 
następny.

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, a w 
przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 3  ust. 1, zostanie zawarta umowa cywilnoprawna 
pomiędzy gminą Wołczyn, a Wnioskodawcą na realizację przedsięwzięcia.

2. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 40% ceny brutto zakupu, jednak nieprzekraczającej 
2.000 zł.

3. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów.

4. Podstawą rozliczenia dotacji będą:

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie zawarcia 
umowy o dotację;

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki;

3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania;

4) zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności enegretycznej i dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń (atest, lub świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego") wydane przez 
Instytut posiadający stosowne uprawnienia w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na 
paliwa stałe,

§ 6. 1. Zastrzega się prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione
w § 5 ust. 4, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.

2. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, pracownicy Wydziału Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Wołczynie mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą przez okres 
5 lat od dnia zawarcia umowy na realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji 
zadania z zawartą umową.
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§ 7. Osobie, ubiegającej się o dotację na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania, której 
odmówiono dotacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/198/2017

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 31 marca 2017 r.

Wołczyn, dnia…………………………..

....................................................................
Imię i nazwisko

....................................................................
dokładny adres zamieszkania

...................................................................
numer PESEL

...................................................................
nr telefonu

Urząd Miejski
w Wołczynie

WN I O S E K

o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na modernizację/budowę* proekologicznego
ogrzewania w moim mieszkaniu/budynku mieszkalnym* przy ul.

……………………………...........................................................................................................
(dokładny adres przeprowadzonej inwestycji)

…………………………………………………………………………………………………...

W mieszkaniu/budynku mieszkalnym zamieszkuję* od ............................................ roku

* Modernizacja polega na wymianie pieca ..................................................................................
(podać rodzaj ogrzewania przed modernizacją)

na ogrzewanie ..............................................................................................................................
(podać rodzaj ogrzewania po modernizacji)

* Budowa polega na zastosowaniu……………………………………………………………..
(podać rodzaj budowanego ogrzewania)

Termin rozpoczęcia budowy/modernizacji* c.o. .........................................................................
(miesiąc i rok)

Termin zakończenia budowy/modernizacji* c.o. .........................................................................
(miesiąc i rok)

Zajmowany przeze mnie lokal/budynek mieszkalny jest własnością ..........................................
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.......................................................................................................................................................
(podać nazwę właściciela/administratora budynku)

Powierzchnia mieszkania/budynku mieszkalnego wynosi: ……….................................... m2.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr ............................. określającą
zasady przyznawania dotacji do kosztów poniesionych na modernizację/budowę ekologicznego systemu
ogrzewania.

Sposób wypłaty przyznanej dotacji:

1. Przelew na konto bankowe:

………………………………………….…….…………..……….
(podać nr konta bankowego)

Do wniosku załączam:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

4. ………………………………..

5. ………………………………..

6. ………………………………..

7. ………………………………..

8. ………………………………..

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy Wołczyn na modernizację/budowę systemu ogrzewania w moim mieszkaniu/budynku mieszkalnym zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz zamieszczenie w wykazie osób, którym
przyznano dotację na modernizację systemu ogrzewania.
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