DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 19 lipca 2018 r.
Poz. 3265
UCHWAŁA NR XXXVIII/332/18
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r.
poz. 519, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania oraz tryb postępowania wsprawie udzielenia dotacji i sposoby rozliczania
dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl Wielki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do
atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
§ 2. Uzyskanie dotacji, o której mowa w§ 1, może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących kryteriów
wyboru inwestycji:
1) nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Radomyśl Wielki;
2) wnioskodawcami są osoby fizyczne;
3) nieruchomość jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe.
§ 3. Dotacja, o której mowa w § 1może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania
zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub na kocioł na paliwa stałe
niegorszy niż 5 klasy lub na doposażenie pieca centralnego ogrzewania w urządzenie dopalające dym pod
warunkiem, że wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości są zdemontowane
w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie, a urządzenie dopalające dym zostanie
zamontowane na używanym kotle na paliwa stałe.
§ 4. Nowe urządzenie musi spełniać następujące warunki techniczne:
1) montowane urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają co najmniej dwuletnią gwarancję;
2) piece i urządzenie, o których mowa w § 3 muszą posiadać atesty dopuszczające je do powszechnego
użytku. Muszą posiadać oznaczenie CE dokumentujące, że produkty zgodne z etykietą spełniają
podstawowe wymagania właściwych dyrektyw oraz deklaracje zgodności WE informującą, że produkt
spełnia przepisy dyrektyw i norm w ich aktualnie obowiązującej wersji w momencie wydania;
3) nowe źródła ciepła mogą służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
§ 5. Dotacja celowa będzie udzielona w wysokości;
1) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup
nowego pieca centralnego ogrzewania.
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2) 1 200,00 zł (słownie; tysiąc dwieście złotych), jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup
nowego urządzenia dopalającego dym.
§ 6. 1. Ustala się tryb postępowania udzielania dotacji celowej:
1) wniosek o dotację należy złożyć do Burmistrza Gminy Radomyśl Wielki, wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do uchwały;
2) kwotę przeznaczoną w budżecie gminy Radomyśl Wielki w danym roku kalendarzowym na dotację celową
wymienioną § 1 oraz terminy i miejsce składania wniosków na uzyskanie dotacji ogłaszał będzie Burmistrz
Radomyśla Wielkiego na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty;
3) wnioski można składać do godziny 15.30 w dniu zakończenia naboru. W przypadku wniosków, które
zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu wniosku. Wnioski złożone przed lub
po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu;
4) weryfikacja wniosków będzie przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Burmistrza Radomyśla
Wielkiego i w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku następuje wezwanie do uzupełnienia
wniosku. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz biorąc pod uwagę kolejność wpływu
wniosków;
5) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
6) dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia
nadzoru, budowy przyłącza do sieci gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania i ciepłej wody, budowy lub przebudowy komina oraz przenośnych urządzeń grzewczych;
7) dotacja może być udzielona tylko jeden raz na lokal lub budynek, bez względu na liczbę dokonanych
w nim zmian sposobu ogrzewania lub zmian posiadacza nieruchomości;
8) dotacja może być udzielona tylko raz jednemu Wnioskodawcy bez względu na liczbę posiadanych
budynków;
9) dotacja nie jest udzielana dla budynków wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe);
10) dotacja nie jest udzielana na zakres prac wykonanych przed podpisaniem umowy;
11) umowy na dotację są zawierane, jeśli nie zostały wyczerpane środki finansowe Gminy Radomyśl Wielki
na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym;
12) w przypadku braku środków finansowych Gminy Radomyśl Wielki przeznaczonych na dotacje celowe
w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według
kolejności złożenia wniosków;
13) wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej zobowiązani są do trwałej likwidacji w budynku/lokalu
wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym.
Likwidacja potwierdzona zostanie w protokole demontażu pieca na paliwo stałe sporządzonym
i podpisanym pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą robót;
14) wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego
inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku
o wypłatę dotacji;
15) wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła
ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie
niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Gmina Radomyśl Wielki z Wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone niniejszą uchwałą
zawiera umowę o udzielenie dotacji.
§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie
dotacji są zobowiązani złożyć:
1) wniosek o wypłatę dotacji, który stanowi załącznik nr 2;
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2) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na Wnioskodawcę (kopie potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz oryginały do wglądu) wraz z dokumentami
potwierdzającymi zapłatę faktury;
3) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;
4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
robót;
5) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami;
2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi Gminy rozliczenie dotacji
w terminie 21 dni od zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 listopada.
3. Wypłata dotacji celowej na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację,
o której mowa w § 6 ust. 2.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Miękoś
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/332/18
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2018 r.
WNIOSEK
o dotację celową na wymianę źródła ciepła
Wnioskodawca/wnioskodawcy:

Radomyśl Wielki, dnia.........................................

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, adres i telefon)
WNIOSEK
o dotację celową na wymianę źródła ciepła
Zwracam się o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła na terenie nieruchomości
położonej w …………………………………………………………. nr działki …………….
(adres)
Posiadane źródło ciepła (opis):
Planowane nowe źródło ciepła (opis):
Planowany termin rozpoczęcia prac:
Planowany termin zakończenia prac:
Do wniosku dołączam następujące dokumenty (oryginały lub kopie po okazaniu oryginałów):
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju1),
- szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła
ciepła,
- kopie umów lub rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania
nowego źródła ciepła (dotyczy pieca gazowego),
……………………………………...
(podpis wnioskodawcy)
) 1) W przypadku gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, należy wpisać wszystkie osoby
składające oświadczenie oraz ich dane, a także załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/332/18
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 28 czerwca 2018 r.
WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
Wnioskodawca:

Radomyśl Wielki, dnia...................................

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(imię, nazwisko, adres i telefon)
Zgodnie z umową nr ………… z dnia ……………….. zwracam się o wypłatę dotacji celowej na
wymianę źródła ciepła na terenie nieruchomości położonej w….................……..nr działki …………...... .
(adres)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę):
- faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę wraz z dokumentami
potwierdzającymi zapłatę faktury;
- protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót;
- protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót
posiadającym uprawnienia budowlane lub instalatorskie; dokumenty techniczne potwierdzające zgodność
parametrów nowego źródła ciepła z zasadami udzielania dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy
Radomyśl Wielki.
………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnienie
Proponowana uchwała ma na celu ograniczenie poziomu niskiej emisji (pyłów zawieszonych PM10,
PM2,5) i związanych tym przekroczeń rakotwórczego benzo(a)pirenu. Obszar Gminy Radomyśl Wielki
objęty jest przekroczeniem średniorocznym stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w wartości
docelowej (Raport o Stanie Środowiska w Województwie Podkarpackim w 2016 roku str. 18 sporządzony
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie). Już od wielu lat (od co najmniej 15 lat)
mieszkańcy prawie z każdej miejscowości gminy zgłaszali do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim
przypadki szkodliwej emisji dymów z pieców węglowych w pobliżu ich zamieszkania. W opracowanym
przez gminę ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radomyśl Wielki” w 2015 roku i przyjęty przez
Radę Miejską w Radomyślu Wielkim
gmina zobowiązała się do poprawy jakości powietrza,
a w szczególności do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Celem strategicznym planu jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na 2020 rok
o ok. 7% w stosunku do roku 2013. Kluczowym zadaniem do realizacji celu strategicznego jest między
innymi modernizacja technologii służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji
ekologicznych. Celem szczegółowym GPN jest ograniczenie niskiej emisji z mieszkalnictwa. Do Urzędu
Miejskiego w ostatnim roku mieszkańcy gminy zgłaszali wiele zapytań o możliwość uzyskania
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

