
UCHWAŁA NR VI/51/2015
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub 
budowę proekologicznego ogrzewania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 400a 
ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013r. poz. 1232; zm.: poz. 21, poz. 821, poz. 888, poz. 1238; z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 
822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki 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.

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 retortowe z ciągłym, automatycznym dozowaniem paliwa 
stałego, posiadające stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”);

d) urządzenia wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła to jest:

- pompy ciepła,

- kolektory słoneczne, będące podstawowym źródłem ciepła lub skojarzone z pracą kotła gazowego, kotła 
olejowego, kotła elektrycznego, kotła opalanego biomasą, niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji na 
paliwo stałe.

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

1) właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych,

2) właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych,

3) najemcami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych – za zgodą właściciela; położonych na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki.

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

3. Dotacja może być udzielona jednorazowo dla danego lokalu lub budynku.

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

1) korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu 
ostniejącego pieca na wegiel lub koks;

2) korzystania z nowo wybudowanego proekologicznego ogrzewania.

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, 
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) w przypadku:
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1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika przed upływem 
5 lat od dnia zawarcia umowy dotacji;

2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń.

§ 4. 1. Wniosek o dotację składa się w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim wraz z następującymi 
załącznikami:

1) dokument stwierdzający prawo do nieruchomości, to jest odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa 
najmu wraz ze zgodą właściciela;

2) kserokopia imiennych rachunków lub faktur w oryginale wystawionych na właściciela lub najemcę z tytułu 
nabycia ekologicznych urządzeń grzewczych;

3) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami;

4) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe świadectwo badania na „znak 
bezpieczeństwa ekologicznego”;

5) w przypadku zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła to jest 
pompy ciepła lub kolektory słoneczne oświadczenie, iż zasadniczy system ogrzewania jest systemem 
ekologicznym;

6) oświadczenie, iż do wykonania wymiany ogrzewania na ekologiczne w przedmiotowym lokalu lub budynku 
istniało tylko ogrzewanie na węgiel lub koks i zostało zlikwidowane z chwilą modernizacji na proekologiczne;

7) oświadczenie, iż do dnia złożenia wniosku nie korzystano z dotacji na modernizację lub budowę ekologicznych 
urządzeń grzewczych.

2. Wniosek wraz z załącznikami kwalifikuje zespół powołany przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

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

1) zakupu kotła c.o.;

2) zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych;

3) zakupu pompy ciepła;

4) zakupu kolektorów słonecznych.

4. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 60 % ceny brutto zakupu, jednak nieprzekraczającej 
10.000 zł.

§ 5. Dotacja będzie realizowana po zawarciu umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji na modernizację lub 
budowę proekologicznego systemu grzewczego wraz ze zobowiązaniem się do:

1) stałego korzystania z proekologicznego ogrzewania;

2) zlikwidowania starego pieca opalanego węglem lub koksem z chwilą modernizacji systemu ogrzewania na 
proekologiczne;

3) umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej kontroli wykonanych prac;

4) zwrotu przyznanej kwoty dotacji w przypadku zaprzestania używania proekologicznego ogrzewania z przyczyn 
zależnych od użytkownika lub złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę 
przyznania dotacji.

§ 6. Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem:

1) posiadania i korzystania do wykonania wymiany ogrzewania na ekologiczne tylko z ogrzewania na węgiel lub 
koks;

2) przeprowadzenia modernizacji tegoż systemu na gazowe, elektryczne, olejowe, na biomasę, opalane paliwem 
stałym posiadające stosowny atest lub zastosowanie urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne 
źródła ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów słonecznych;

3) wykonania proekologicznego systemu ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego paliwem 
stałym posiadającym stosowny atest lub urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła 
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ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w budynkach, w których przystąpienie do użytkowania 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane nastąpiło po dniu 1 stycznia 2010 r.;

4) zakupu kotła wbudowanego w wykonany system ogrzewania, dynamicznych piecy akumulacyjnych, pompy 
ciepła lub kolektorów słonecznych po dniu 1 stycznia 2010 r.

5) w przypadku instalacji ekologicznego systemu ogrzewania opalanego paliwem stałym, posiadania stosownego 
certyfikatu bezpieczeństwa ekologicznego;

6) braku możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

§ 7. Dotacja będzie przyznawana według kolejności złożenia kompletnych wniosków – decyduje data złożenia 
wniosku.

§ 8. Wnioski będą rozpatrywane do czasu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie na dany rok budżetowy.

§ 9. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

§ 10. Osobie, ubiegającej się o dotację na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania, której 
odmówiono tej dotacji - nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 12. 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/47/2011 Rady Gminy W Dobrzeniu Wielkim z dnia 31 marca 2011r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę 
proekologicznego ogrzewania (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2011r. Nr 72, poz. 911).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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