UCHWAŁA NR XVI/123/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej 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 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 400 a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego
ogrzewania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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, lub świadectwo badania
na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez Instytut posiadający stosowne uprawnienia.
d) urządzenia wykorzystujące tzw. odnawialne źródła energii to jest:
- pompy ciepła,
- kolektory słoneczne współpracujących pracą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego,
niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji na paliwo stałe,
e) dynamiczne piece akumulacyjne,
f) węzły cieplne i/lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej
kotłowni na terenie Miasta Kluczborka.”;
2) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„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) w § 3 ust. 3-11otrzymują brzmienie:
„3. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w terminie do
30 kwietnia danego roku wniosku wraz z następującymi załącznikami:
a) dokumentem stwierdzającym prawo do zajmowania lokalu lub budynku mieszkalnego, (tj. odpis
z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów i budynków lub umowa najmu wraz ze
zgodą właściciela),
b) kserokopią imiennych rachunków, lub faktur wystawionych na właściciela (najemcę) za zakup kotła,
zakup dynamicznych piecy akumulacyjnych, zakup pompy ciepła lub zakup kolektorów słonecznych
(w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt
kotła), lub kserokopię zawartej umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i/lub umowy sprzedaży
ciepła zawartej z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej,
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c) oświadczeniem zarządcy (zarządu) wspólnoty o liczbie lokali w danej wspólnocie mieszkaniowej oraz
liczbie lokali w budynku podłączonych do sieci ciepłowniczej (w przypadku składania wniosku
zbiorczego),
d) protokółem odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,
e) zaświadczeniem o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej 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,
f) oświadczeniem, iż zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym, w przypadku
zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. odnawialne źródła ciepła to jest
kolektorów słonecznych,
g) zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych, lub decyzją na pozwolenie użytkowania zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
h) oświadczeniem, iż do 1.01.2008r. w przedmiotowym lokalu lub budynku mieszkalnym, istniało tylko
ogrzewanie na węgiel, koks i zostało zlikwidowane z chwilą modernizacji na proekologiczne.
4. Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania dotyczy jedynie kosztów:
a) zakupu kotła c.o.,
b) zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych,
c) zakupu pompy ciepła,
d) zakupu kolektorów słonecznych,
e) zabudowy węzła cieplnego, lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej i/lub instalacji centralnego
ogrzewania w części wspólnej (piony c.o. z odejściami na poszczególne lokale) w budynku
wielorodzinnym - w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.
5. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje 4 osobowy zespół powołany w tym celu przez Burmistrza
Miasta Kluczborka.
6. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 40% ceny brutto zakupu kotła, jednak nie więcej niż
2.000 zł.
7. W przypadku wniosków zbiorczych składanych przez właścicieli (najemców) lokali w budynkach
wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe) na przyłączenie do sieci ciepłowniczej – 40% wartości
zabudowy węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej i/lub instalacji centralnego
ogrzewania, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
8. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą o udzielenie dotacji na
modernizację lub budowę proekologicznego systemu grzewczego która będzie zawierać szczegółowe
warunki i dodatkowe zobowiązania.
9. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez zespół określony w ust. 5 według kolejności wpływu –
decyduje data złożenia kompletnego wniosku.
10. Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia danego roku budżetowego.
11. Wnioski, które w danym roku budżetowym niezakwalifikowały się do dotacji, w związku
z wyczerpaniem środków finansowych, będą oczekiwały wg kolejności wpływu, na zwiększenie środków
z przeznaczonych na ten cel, lub na nowy rok budżetowy.”;
4) w § 3 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W przypadku niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, wnioskodawca winien
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia.
W przypadku nieuzupełnienia lub braku wyjaśnień, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony
wnioskodawcy.”.
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§ 2. Do wniosków złożonych i niezałatwionych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały będą miały
zastosowanie przepisy dotychczasowe z tym wyjątkiem, iż wnioski niezałatwione nie będą zwracane
wnioskodawcy, a będą oczekiwały wg kolejności wpływu na zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel, lub
na nowy rok budżetowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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