
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r., 
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na 

modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 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  2016  r., poz.  446)1), 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  
2016  r., poz.  672)2)      oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. otrzymuje 

brzmienie jak Załącznik nr 1 do ninejszej uchwały.

2. Uchwala się wzór wniosku o dofinansowanie z budżetu gminy Olsztyn zakupu kotła do 
ogrzewania budynku/lokalu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.

1) (Dz. U. z 2016, poz. 1579) (Dz.U. z 2016, poz. 1948)
2) (Dz. U. z 2016, poz. 2260)
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów 
ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn

1. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania.
1) Gmina Olsztyn udziela dofinansowania właścicielom nieruchomości, którzy zmienili system 

ogrzewania, polegający na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych oraz kotłów c.o. starej 
generacji i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego, i utrzymają nowy system ogrzewania 
przez 5 lat od daty zainstalowania urządzenia.

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) - w części nie stanowiącej pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis.

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

5) Wnioskodawcom, określonym w pkt 1 niniejszego rozdziału, udzielane jest dofinansowanie na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu:

a) kotłów gazowych c.o. (przez kocioł gazowy c.o. rozumie się kocioł przystosowany wyłącznie do 
spalania gazu ziemnego (gaz ziemny wysokometanowy typu E - dawniej GZ-50) lub gazów 
węglowodorowych płynnych C3 – C4 (GPB),

b) kotłów olejowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,

c) kotłów gazowo-olejowych przystosowanych do spalania gazu (GZ 50 i GBG) i oleju opałowego 
lekkiego,

d) kotłów nowej generacji na paliwo stałe c.o. (niskoemisyjnych):

- na drewno,

- na węgiel, koks, pellet, miał, węgiel brunatny - wyłącznie z automatycznym dozowaniem 
paliwa, posiadających atest energetyczno-emisyjny wystawiony przez akredytowane 
laboratorium (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”).

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

7) Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.

8) Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego 
wyposażenia oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

2. 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) Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek.

4) W oparciu o niniejsze zasady wnioski będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków 
w danym roku budżetowym - do czasu ich wyczerpania. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku 
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budżetowym będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym 
w zależności od posiadanych środków.

5) O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku (Załącznik Nr 2do Uchwały 
wprowadzającej niniejszy Regulamin) do Urzędu Gminy Olsztyn wraz z kompletem wymaganych 
dokumentów. W sytuacji wyczerpywania się środków i równoczesnego wpływu kilku wniosków 
o przyznanie dofinansowania, o kolejności ich rozpatrzenia będzie decydowała wcześniejsza data 
zakupu urządzenia.

3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej.
1) Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Gminy Olsztyn wniosek 

o dofinansowanie z budżetu Gminy Olsztyn zmiany systemu ogrzewania nieruchomości, na 
proekologiczny wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku.

Wójt Gminy Olsztyn określi, w drodze zarządzenia, wzory: protokołu stwierdzenia wykonania 
modernizacji ogrzewania oraz umowy dofinansowania.

2) W/w jednostki są wyłącznym dysponentem otrzymanych środków z dofinansowania po spełnieniu 
w/w warunków (otrzymane kwoty dofinansowania są dochodami indywidualnych 
wnioskodawców).

3) Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z wcześniej zawartą umową między Gminą Olsztyn 
a wnioskodawcą, po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru przez specjalistyczne służby.

4) Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana za zgodą właściciela budynku 
i specjalistycznych jednostek (np. Tauron Polska Energia S.A., Górnośląska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.).

4. Sposób rozliczenia dotacji celowej.
1) Należy udokumentować poniesione koszty modernizacji ogrzewania w oparciu o faktury za 

zakupione urządzenia, materiały, podlegające dofinansowaniu, określone w pkt 1.5. W przypadku 
wyczerpania środków w danym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje 
wstrzymane.

2) Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie przez Komisję powołaną 
odpowiednim Zarządzeniem przez Wójta Gminy Olsztyn. Komisja ta w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku dokona wizji w budynku i sporządzi protokół, stwierdzający wykonanie 
modernizacji systemu ogrzewania.

3) Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia członkom komisji przeprowadzenia kontroli na terenie 
swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym wykonanych prac 
związanych z wymianą urządzenia grzewczego.

4) Decyzję o przyznaniu dofinansowania i zawarcia umowy z wnioskodawcą podejmuje Wójt Gminy 
Olsztyn na wniosek Komisji, który w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonej kontroli poinformuje 
pisemnie Wnioskodawcę o: przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy – pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku, czy też negatywnym rozpatrzeniu wniosku podając powody 
rozstrzygnięcia.

5) Gmina Olsztyn zastrzega sobie prawa do skontrolowania eksploatowanego urządzenia - 
w okresie 5 lat od daty podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków 
określonych w umowie kwota dotacji podlega zwrotowi w terminie 30 dni. W/w kwota zostanie 
powiększona o odsetki podatkowe, naliczane od dnia następnego po upływie terminu zwrotu 
dotacji.

6) Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od 
wykonania inwestycji (odbioru robót) inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła 
lub zaprzestanie korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i powróci 
do ogrzewania paliwem w poprzednim systemie.
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       Urząd Gminy Olsztyn 
 
 

 

WNIOSEK 

 

o dofinansowanie z budżetu gminy Olsztyn zakupu kotła do ogrzewania 

budynku/lokalu. 

 

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 

na: elektryczne, gazowe, olejowe, i inne 

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

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 pieców: kaflowe, stałopalne, kuchenne, i inne ............................................ 

7. Łączna moc cieplna zlikwidowanych pieców węglowych: ..................................... kW   

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 28 marca 2017 r.
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8.Zmiana systemu ogrzewania polegała na ................................................................ 

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

III. Oświadczam, że w w/w budynku (lokalu) mieszkalnym: 

-   nie jest prowadzona działalność gospodarcza* 

- prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni stanowiącej  ................. % 

całkowitej powierzchni użytkowej budynku (lokalu)*. 

 

 

     

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

                 podpis wnioskodawcy 

       

 niepotrzebne skreślić           

            

Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem  

w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Olsztyn, pok. 1): 

 

Ogrzewanie gazowe  

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 

3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane lub zgoda  właściciela/administratora budynku na 

wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego – kserokopia potwierdzona 

za zgodność (oryginał do wglądu). 

b) Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa 

Sp. z o.o. 

c) Protokół odbioru technicznego -  kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do  

wglądu). 

d) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). 

e) Opinia kominiarska. 

 

Ogrzewanie elektryczne 

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 

3 pkt 11 ustawy -  Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na 

wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego – kserokopia potwierdzona 

za zgodność (oryginał do wglądu).   

b) Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub 

zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione 

przez uprawnionego wykonawcę. 

c) Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do 

wglądu). 

d) Faktura zakupu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). 

 

Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła nowej generacji (niskoemisyjnego) na paliwo stałe 

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 

3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na 

wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona 

za zgodność (oryginał do wglądu).   

b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do 

wglądu).  

c) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu).  

d) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią atestu - świadectwa 

badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. 

e) Opinia kominiarska. 
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Inne ogrzewanie 

a) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 

3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane lub zgoda właściciela/administratora budynku na 

wykonanie modernizacji przez najemcę lokalu mieszkalnego - kserokopia potwierdzona 

za zgodność (oryginał do wglądu).   

b) Protokół podłączenia urządzenia sporządzony przez uprawnionego instalatora - 

kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). 

c) Faktura zakupu - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). 

d) Inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla zastosowanej technologii. 

 

 

       

 niepotrzebne skreślić           
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