
UCHWAŁA NR XX/340/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań 
w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 

Kluczbork” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2020 poz.713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach 
projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork”, ze 
środków budżetu Gminy Kluczbork przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, którego treść stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Piotr Sitnik 
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Załącznik do uchwały Nr XX/340/20 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN 
Regulamin  udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu 

„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork”, ze środków 
budżetu Gminy Kluczbork przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stosuje się wobec Beneficjentów ostatecznych zatwierdzonych do udziału 
w projekcie realizowanym przez Gminę Kluczbork pn. „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w gminie Kluczbork” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanienr RPOP.05.05.00-16-0017/19-00. 

2. Celem projektu pn. „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 
Kluczbork”  jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów PM10 oraz CO2 i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali 
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork. W ramach realizacji projektu Gmina Kluczbork 
udziela Dotowanemu dofinansowania w formie dotacji celowej, stanowiącej zwrot wydatków poniesionych 
po podpisaniu z Gminą Kluczbork umowy dotacji, na warunkach określonych w tej umowie. 

3. Regulamin określa zasady udziału w projekcie, w szczególności proces realizacji zadań obejmujących 
likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych lub wspólnotach 
mieszkaniowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne od etapu podpisania umowy dotacji pomiędzy Gminą 
Kluczbork a Dotowanym, poprzez etap jego rozliczania i kontroli. 

§ 2. Ogólne zasady udzielania dotacji 

1. Dotowanymi mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych 
i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych 
Gminy Kluczbork, w obrębie których będzie realizowane zadanie. W przypadku, gdy Dotowany  nie jest 
jedynym właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda współwłaścicieli na wykonanie zadania. 

2. Dotacja jest przyznawana w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację zadania. 

3. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu 
ogrzewania lub zmian właściciela. 

4. Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego przez: 

1) trwałą likwidację dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym 
w budynku/lokalu, którego dotyczy dotacja; 

2) zastosowanie niskoemisyjnego źródła ciepła tj. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, zaś 
w przypadku gdy podłączenie na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie - 
pompa ciepła lub pompa ciepła wraz z mikroinstalacją OZE w postaci paneli fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną na potrzeby budynku; 

3) użytkowanie wyłącznie ekologicznego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła 
w budynku/lokalu w okresie trwałości projektu (który obejmuje 5 lat od ostatniej płatności dokonanej 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Kluczbork w ramach umowy 
podpisanej w związku z realizacją projektu pn. „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w gminie Kluczbork”), oraz utrzymania go w niepogorszonym stanie technicznym i prawidłowej 
eksploatacji, zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5. Poprzez wysokoemisyjne źródła ciepła należy rozumieć źródła nie spełniające norm emisyjnych 
Ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne 
zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku 
spalania paliw stałych. W szczególności źródła takie stanowią: piece kaflowe, trzony kuchenne, kominki, 
piece wolnostojące, piece kominkowe i kotły stanowiące czynne źródło ogrzewania, będące trwałym 
wyposażeniem budynku/lokalu, tj. związane z podłożem lub ścianą. 

6. Poprzez trwałą likwidację źródeł ciepła należy rozumieć usunięcie kotłów z pomieszczeń w których 
się znajdowały, a w przypadku palenisk ich wyburzenie, z wyjątkiem tych urządzeń, które podlegają 
trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych ich usunięcia lub ich walory 
estetyczne, dekoracyjne lub szczególną ochronę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przez 
trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od przewodów kominowych poprzez 
zamurowanie wlotów kominowych i zamurowanie paleniska. W przypadku odłączenia od 
wysokoemisyjnego źródła zbiorczego dla budynku, należy wykazać trwałe usunięcie przewodów łączących 
z nim instalację c.o. 

7. Dotacja zostanie udzielona na pokrycie kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych brutto związanych 
z zakupem kotła lub innego urządzenia grzewczego oraz wykonaniem instalacji niezbędnej do jego 
funkcjonowania, wg stałego montażu finansowego:  3000,00 zł ze środków budżetu Gminy Kluczbork oraz 
34% kosztów kwalifikowalnych stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

8. Limity kosztów kwalifikowalnych brutto jakie Dotowany może przyjąć jako podstawa refundacji są 
uzależnione od docelowo wybranego, niskoemisyjnego źródła ciepła i  wynoszą kolejno: 

a) 30 000 zł - dla pompy ciepła, 

b) 15 000 zł – dla kondensacyjnego kotła gazowego,  kotła olejowego i kotła na biomasę, 

c) 10 000 zł – dla ogrzewania elektrycznego  oraz dla przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

9. W związku z ust.8 ustala się maksymalne limity wysokości dotacji wyliczonej zgodnie z montażem 
finansowym ust. 7 dla  wybranego, docelowego niskoemisyjnego, źródła ciepła, która nie mogą przekroczyć 
kwot: 

1) 13 200 zł dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła; 

2) 8100 zł dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł 
gazowy, kocioł olejowy oraz kocioł na biomasę; 

3) 6400 zł dla budynków/lokali, których docelowym źródłem ciepła będzie przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne; 

10. Dodatkowo ustala się limity kosztów kwalifikowalnych  brutto jakie Dotowany może przyjąć jako 
podstawa refundacji dla wydatków uzupełniających  związanych z wymianą źródła ciepła: 

a) 5000 zł – wykonanie przyłącza gazowego, 

b) 5000 zł – montaż kolektorów słonecznych, 

c) 10 000 zł – montaż paneli fotowoltaicznych. 

11. Ustala się maksymalne limity wysokości dotacji wyliczonej zgodnie z montażem finansowym  
1000,00 zł ze środków budżetu Gminy Kluczbork oraz 34% kosztów kwalifikowalnych stanowiące 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dla poniższych wydatków uzupełniających: 

1) 2700 zł dla budynków/lokali, dla których konieczne będzie budowa instalacji gazowej na odcinku od 
szafki gazowej do kotła gazowego; 

2) 2700 zł dla budynków/lokali, dla których zastosowane zostanie odnawialne źródło energii w postaci 
kolektorów słonecznych; 

3) 4400 zł dla budynków/lokali, dla których zastosowane zostanie odnawialne źródło energii w postaci 
paneli fotowoltaicznych. 
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12. Limity kwotowe, o których mowa w ust. 9 i 11 sumują się. 

13. Wysokość dotacji będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem limitów kosztów, 
o których mowa w ust. 8 i 10. 

14. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji będzie ustalana indywidualnie 
z zachowaniem montażu:  ilość lokali mieszkalnych  x  3000 zł ze środków Gminy oraz 34% kosztów 
kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.  

15. Dotowany zobowiązany będzie wnieść wkład własny oraz sfinansować ze środków własnych 
ewentualne wydatki niekwalifikowalne. Wkład własny musi nastąpić w formie pieniężnej. 

16. Dofinansowaniu podlega: 

1) demontaż starego źródła ciepła; 

2) zakup i montaż nowego, ekologicznego źródła ciepła; 

3) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania 
i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, 
izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła 
ciepła, układ powietrzno-spalinowy w przypadku kotłów gazowych. 

17. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń przenośnych, w szczególności grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 

klimatyzatorów; 

2) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń; 

3) opłaty przyłączeniowe; 

4) budowę zewnętrznych sieci gazowych; 

5) zakup i montaż urządzeń niespełniającego wymagań, o których mowa w § 2 pkt 5; 

6) pokrycie kosztów wykonania instalacji wewnętrznych (sieci przewodów wraz z armaturą oraz odbiorniki 
ciepła), które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła; 

7) pokrycie kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z Gminą 
Kluczbork; 

8) pokrycie kosztu nadzoru nad realizacją inwestycji; 

9) zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego przy instalacji paneli fotowoltaicznych; 

10) pokrycie kosztu robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy; 

11) pokrycie kosztu zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu wnioskowanego typu 
systemu ogrzewania budynku /lokalu; 

12) pokrycie kosztów transportu zakupywanych urządzeń i materiałów, a także kosztów transportu 
pozostałości starego systemu grzewczego do miejsca utylizacji. 

§ 3. Umowa dotacji 

1. W terminie wyznaczonym przez Gminę Kluczbork, Dotowany zostanie zaproszony do podpisania 
w siedzibie Urzędu Miejskiego umowy dotacji. 

2. Gmina Kluczbork udzieli Dotowanemu, w oparciu o umowę o której mowa w ust. 1, dotacji 
w wysokości nie wyższej niż ustalone limity wymienione w § 2 ust. 9 i 11. Zakres dotowanego 
przedsięwzięcia wyznacza przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna. 

3. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja starego kotła oraz użytkowanie wyłącznie nowego źródła 
ciepła. 

4. Dotacja przysługuje jednorazowo dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego. 
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5. Z dotacji są wyłączone lokale użytkowe a prace w ich obrębie stanowią koszt niekwalifikowalny. Jeśli 
zadanie jest realizowane dla całej nieruchomości, w której jest zarówno lokal mieszkalny i użytkowy  koszty 
kwalifikowalne pomniejsza się procentowo adekwatnie do udziału powierzchni wydzielonego lokalu  
użytkowego względem całej powierzchni nieruchomości. 

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych źródeł 
bezzwrotnych, w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100 % kosztów 
kwalifikowalnych, oraz nie może łączyć się z żadną inną dotacją z budżetu Gminy Kluczbork. Łączenie 
dotacji z dotacjami z innych źródeł jest dopuszczalne pod warunkiem, że inne programy, z których chce 
skorzystać Dotowany, dopuszczają taką możliwość. 

§ 4. Obowiązki Dotowanego 

1. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez Dotowanego oświadczenia, że zapoznał się 
z ustalonym przez Gminę Kluczbork Regulaminem, rozumie wynikające z niego prawa i obowiązki 
i w całości je akceptuje. 

2. Dotowany musi oświadczyć, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach 
rzetelnie odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym oraz, że są mu znane skutki składania fałszywych oświadczeń. 

3. Dotowany  dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła 
ciepła oraz wyboru wykonawcy. 

4. Warunkiem wypłaty środków jest zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z zaleceniami uproszczonej 
oceny energetycznej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami 
ustawy – Prawo budowlane oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

5. Dotowany winien dokonać wyboru wykonawcy lub dostawcy materiałów, urządzeń bądź usług 
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz zasadą celowego, racjonalnego 
i oszczędnego wydatkowania środków. 

6. Dotowany we wniosku o płatność składa oświadczenie dotyczące podwójnego dofinansowania, 
informując czy uzyskał/nie uzyskał dofinansowania zakresu rzeczowego wchodzącego w skład 
przedsięwzięcia z innych środków publicznych. 

7. W okresie trwałości przedsięwzięcia w przypadku otrzymania dofinansowania zakresu rzeczowego 
wchodzącego w skład przedsięwzięcia z innych środków publicznych Dotowany jest zobowiązany do 
poinformowania Gminy o otrzymaniu takiego dofinansowania. 

§ 5. Efekt rzeczowy i ekologiczny 

1. Dotowany zobowiązuje się do osiągnięcia, w wyniku realizacji przedsięwzięcia, efektu rzeczowego 
i ekologicznego wskazanego w uproszczonej ocenie energetycznej. 

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła, wymiana na nowe źródło 
ciepła i użytkowanie wyłącznie nowego źródła ciepła. 

3. Potwierdzeniem dokonania trwałej likwidacji starego źródła ciepła oświadczenie Dotowanego 
przedłożone wraz z wnioskiem o płatność Gminie Kluczbork. 

§ 6. Realizacja i trwałość przedsięwzięcia 

1. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w dwóch turach, w zależności od zadeklarowanego przez 
Dotowanego terminu realizacji inwestycji, zobowiązuje się on do zakończenia przedsięwzięcia odpowiednio 
w terminie do  30.09.2020r. lub 30.09.2021r. 

2. Dofinansowaniem  nie mogą być objęte wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy pomiędzy 
stronami. 

3. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w protokole odbioru sporządzonym przez 
wykonawcę, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest wykonane we własnym zakresie protokół ten zostanie 
podpisany przez Dotowanego. 
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4. Dotowany zobowiązany jest zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres 5 lat  od ostatniej 
płatności dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Kluczbork 
w ramach umowy podpisanej w związku z realizacją projektu pn. „Likwidacja indywidualnych, 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” 

5. Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się: 

1) użytkowanie wyłącznie ekologicznego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła 
w budynku/lokalu w okresie wskazanym w ust.4. oraz  utrzymania go w niepogorszonym stanie 
technicznym i prawidłowej eksploatacji, zgodnie z zaleceniami producenta; 

2) niedokonanie zmiany przeznaczenia budynku bądź lokalu; 

3) niedokonanie demontażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych 
i zamontowanych w ramach realizacji przedsięwzięcia. 

6. Zbycie nieruchomości objętej przedsięwzięciem nie zwalnia Dotowanego z realizacji niniejszej 
umowy, w szczególności zachowania trwałości przedsięwzięcia. 

§ 7. Wypłata dotacji 

1. Wypłata dotacji nastąpi przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek 
bankowy, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność przez Gminę Kluczbork. 

2. Warunkiem przekazania kwoty dotacji jest: 

1) przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, protokołem odbioru oraz dołączenie 
oryginałów faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, w tym dokumentów 
potwierdzających dokonania zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy; 

2) przeprowadzenie przez Gminę Kluczbork kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz podpisanie 
protokołu z kontroli. 

3. Oryginały faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach 
przedsięwzięcia, które po stwierdzeniu ich prawidłowości i zgodności z zasadami Regulaminu, 
przeprowadzeniu kontroli oraz dokonaniu ich opisu zostaną zwrócone Dotowanemu. 

4. W uzasadnionych przypadkach Gmina Kluczbork może w zakresie złożonego wniosku o płatność 
żądać od Dotowanego złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Termin wypłaty 
dotacji, o którym mowa w ust. 1, liczony jest wówczas do dnia dostarczenia przez Dotowanego stosownych 
wyjaśnień lub ostatniego z żądanych dokumentów. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Gminę Kluczbork nieprawidłowości w przedłożonych przez 
Dotowanego dokumentach, w szczególności świadczących o realizacji przedsięwzięcia niezgodnie 
z Regulaminem, Gmina może zawiesić wypłatę dotacji,  dokonać wypłaty dotacji w części uznanej za 
uzasadnioną lub odmówić wypłaty dotacji. 

6. W przypadku zawieszenia wypłaty dotacji Gmina Kluczbork może zobowiązać Dotowanego do 
podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których wypłata 
zostanie wznowiona. Termin zrealizowania oznaczonych działań nie może przekroczyć 30 dni. 

§ 8. Zmiana efektów ekologicznych i rzeczowych 

1. Dotowany zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy Kluczbork o wystąpieniu 
okoliczności mających wpływ na przyznaną dotację, w szczególności zmiany parametrów technicznych 
nowego źródła ciepła (sprawności oraz jego mocy). 

2. Dopuszczalne są jedynie te zmiany parametrów technicznych nowego źródła ciepła (sprawności oraz 
jego mocy), które polepszą wartość wskaźników ekologicznych dla wybranego źródła ciepła. 

§ 9. Kontrola przedsięwzięcia 

1. Gmina Kluczbork ma prawo przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia przez upoważnionego 
pracownika, zarówno przed wypłatą dotacji jak i po jej wypłacie. 
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2. Dotowany zapewni Gminie Kluczbork możliwość przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia, 
a w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego przedkładania wymaganych dokumentów. 

3. Obowiązkowa kontrola realizacji przedsięwzięcia na miejscu realizacji nastąpi w terminie do 30 dni 
roboczych od daty złożenia wniosku o płatność w terminie ustalonym przez Strony. 

4. Podczas kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia Dotowany zobowiązany jest do: 

1) wyrażenia zgody na sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia; 

2) udokumentowania, iż zakupione i zamontowane nowe źródło ciepła jest eksploatowane; 

3) udokumentowania parametrów technicznych nowego źródła ciepła (sprawności oraz jego mocy). 

5. Każda kontrola zostaje zakończona protokołem podpisanym przez kontrolującego oraz Dotowanego. 

§ 10. Inne postanowienia 

Gmina Kluczbork zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji 
o której mowa jest w § 1 ust. 2 celem pozyskania większej liczby beneficjentów projektu. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 84 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – w celu doprowadzenia do przestrzegania
standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze
aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach
urzędowych.
Rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposób jej rozliczania.
Jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw do celów grzewczych. Szczególnie
dużo zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza w wyniku spalania paliw stałych w piecach kaflowych lub
kotłach o złym stanie technicznym. Dofinansowanie działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji z
indywidualnych systemów grzewczych przynosi bezpośredni efekt ekologiczny dlatego też Gmina
Kluczbork postanowiła zintensyfikować swoje działania w tym zakresie i wystąpić o dofinansowanie w
ramach działania 5.5 Ochrona powietrza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także bardzo dużemu
zainteresowaniu dofinansowaniem wymiany przestarzałych pieców centralnego ogrzewania, w niniejszej
uchwale określono zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań w ramach projektu
pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Kluczbork” ze środków
budżetu Gminy Kluczbork przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
Uchwalenie uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na realizację
zadań w likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami bardziej ekologicznymi.
Zapisy niniejszej uchwały stanowią kolejny etap podjętych działań zmierzających do ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Kluczbork, dlatego wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej treści.
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