
Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/274/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 400a ust. 1 pkt. 21, art. 403 ust. 2, 3, 
4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519)1) 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się „Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom 

fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn" w ramach  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Olsztyn”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XII/113/16 z dnia 16 lutego 2016 r., 
w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 
Regulamin, o którym mowa w § 1, określa zasady przyznawania dotacji, tryb postępowania 

w sprawach udzielania dotacji oraz sposób rozliczania dotacji.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.

1) (Dz. U. z 2017, poz. 785); (Dz.U. z 2017, poz. 1089); (Dz.U. z 2017, poz. 1529); (Dz.U. z 2017, poz. 1888); (Dz.U. 
z 2017, poz. 1999)
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/274/17

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym 
kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Olsztyn”

Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom 
fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn w ramach „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn”
I.    Kryteria wyboru zadania do dofinansowania.

1) Celem udzielania dotacji celowej jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, emitowanych do 
powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność Inwestorów.

2) Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

3) Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów zakupu urządzeń określonych w pkt. 5, 
zainstalowanych w budynkach mieszkalnych (mieszkaniach).

4) Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania z tytułu modernizacji systemów 
grzewczych jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym.

5) Inwestorom – właścicielom budynków mieszkalnych udzielanie jest dofinansowanie na częściowe 
pokrycie kosztów zakupu w zakresie:

- wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ciepła z atestem energetyczno – 
emisyjnym na paliwo stałe,

- wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ciepła z atestem energetyczno – 
emisyjnym na paliwo gazowe,

- wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ciepła z atestem energetyczno – 
emisyjnym na paliwo olejowe,

- wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ciepła z atestem energetyczno – 
emisyjnym na biomasę.

6) Wszystkie kotły węglowe przewidziane do zabudowy w ramach zadań, objętych PGN to kotły 
spełniające następujące wymogi:

- kotły z automatycznym załadunkiem

- spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, 
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium.

7) W I etapie przewiduje się modernizację łącznie 33 systemów ogrzewania, poprzez wymianę 
33 sztuk nieekologicznych źródeł ciepła w 33 budynkach mieszkalnych.

W II etapie przewiduje się modernizację łącznie 50 systemów ogrzewania, poprzez wymianę 
50 sztuk nieekologicznych źródeł ciepła w 50 budynkach mieszkalnych.

8) Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało 
zainstalowane.

9) Nie podlegają dofinansowaniu koszty niekwalifikowane, przez które rozumie się m.in.:

- koszty wykonania prac projektowych budowy lub przebudowy instalacji gazowej
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- wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

- koszty wykonania prac budowlanych, niezwiązanych bezpośrednio z celem zadania, np. 
montaż nowych grzejników, przebudowa, remont lub budowa przewodu kominowego, 
wykonanie instalacji c.o., zakup i montaż bojlera ciepłej wody użytkowej

- wszelkie opinie i protokoły kominiarskie.

II.    Warunki udzielania dotacji celowej.

1) Kwota dofinansowania związana z modernizacją systemu ogrzewania wynosi 2.000,00 zł.

2) Dofinansowanie z tytułu modernizacji systemu grzewczego na proekologiczny udzielanie jest 
jednorazowo dla danego mieszkania.

3) Przedmiotem dofinansowania objęte są koszty kwalifikowane, poniesione w ramach podpisanej 
Umowy między Gminą a Inwestorem, a w szczególności:

- demontaż starego źródła ciepła

- zakup i montaż nowego źródła ciepła

- zakup i montaż niezbędnej armatury, m.in.: pompy wymaganej do prawidłowego 
funkcjonowania i obiegu instancji c.o., zawory, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt 
niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, izolacja rurociągów.

III.    Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej.

1) Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Gminy Olsztyn wniosek 
o dofinansowanie, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do  Uchwały, wprowadzającej niniejszy 
Regulamin.

2) Gmina Olsztyn na podstawie złożonego wniosku dokonuje weryfikacji.

3) Inwestor musi udokumentować poniesione koszty modernizacji ogrzewania w oparciu o faktury 
za zakupione urządzenia, określone w pkt I.5.

4) Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Gminy wstępu na teren swojej 
nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym wykonanych prac 
związanych z wymianą urządzenia grzewczego.

5) Inwestor podpisze z Gminą umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

6) Gmina Olsztyn zastrzega sobie prawa do skontrolowania eksploatowanego urządzenia - 
w okresie 5 lat od daty podpisania umowy.

7) W przypadku zaniechania w okresie 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do 
ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie ogrzewania budynku, Inwestor zwróci 
koszty otrzymanej dotacji celowej wraz z ustawowymi odsetkami.

8) Nie przystąpienie Inwestora Nie przystąpienie Inwestora, mimo skutecznego powiadomienia 
przez Gminę, do procedury związanej z realizacją w danym roku planowanych zamierzeń 
modernizacyjnych spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/274/17

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 19 grudnia 2017 r.

WNIOSEK

o udział w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn”

I.  Dane wnioskodawcy/ów – właściciela/najemcy
1. 

a) Imię i nazwisko.............................................................................................

b) Adres zamieszkania ........................................................................................

c) Telefon  ..........................................................................................................

d) Nr dowodu osobistego ............................. wydanego przez ...............................

e) Nr PESEL  .....................................................................................................

2. 

a) Imię i nazwisko...............................................................................................

b) Adres zamieszkania ........................................................................................................................

c) Telefon  .........................................................................................................................

d) Nr dowodu osobistego ............................. wydanego przez .................................

e) Nr PESEL  ......................................................................................................

3. Nr konta, na które ma zostać przekazane dofinansowanie / wypłata w kasie urzędu*

.....................................................................................................................

II. Informacje  dot. budynku/lokalu* mieszkalnego, będącego przedmiotem wniosku. 
1. Adres budynku/lokalu, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania z węglowego/Numer 

Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność

.........................................................................................................................

KW ………………………………………………………………………….

2.  Powierzchnia  budynku/lokalu: ....... ……………. m2, 

3. Rok budowy budynku ......................

4. Termin realizacji zadania łącznie z usunięciem w całości starej instalacji do spalania  
węgla.................................................................................................................

5. W mieszkaniu znajdowały się piece węglowe w ilości: ................ szt., w tym w kuchni 
.......................................................................................................................

6. Rodzaj dotychczasowych źródeł ciepła: kaflowe, stałopalne, kuchenne, i inne 
............................................

7. Łączna moc cieplna zlikwidowanych starych źródeł ciepła: ..................................... kW

8. Zmiana systemu ogrzewania polegała na wymianie starego źródła ciepła na nowe,
z wykorzystaniem:

a) ekogroszek – spełniający wymogi 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012
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b) gaz

c) inne:…………………………………………

III.  Oświadczam, że w w/w budynku (lokalu) mieszkalnym:
- nie jest prowadzona działalność gospodarcza

........................................................

    podpis wnioskodawcy

Id: F20FBB2F-024F-4AA9-A2F0-222FFAB4ECAF. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

Przyjmuje się "Reguliamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom
fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Olsztyn" w celu zwrotu części kosztów, poniesionych przez mieszkańców gminy Olsztyn na
modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne żródła ciepła.
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