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UCHWAŁA NR XV/256/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork
na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala,
co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Mając na uwadze ochronę powietrza na terenie Gminy Kluczbork przez ograniczenie niskiej emisji
określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację
(wymianę) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne obejmującą trwałą likwidację źródeł ciepła opalanych
węglem lub koksem na proekologiczne urządzenia grzewcze.
2. Jako proekologiczne urządzenia grzewcze należy rozumieć:
1) kotły c.o. elektryczne, olejowe, gazowe;
2) kotły c.o. na paliwo stałe, w tym automatyczne kotły c.o. opalane biomasą bez możliwości spalania innych
rodzajów paliwa, spełniające minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, charakteryzujące się
minimalnym poziomem efektywności energetyczneji normami emisji zanieczyszczeń, które zostały
określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiegoi Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę
akredytującą/certyfikującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji EA;
3) pompy ciepła;
4) dynamiczne piece akumulacyjne;
5) panele elektryczne;
6) przyłączenie do sieci ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej kotłowni na terenie Miasta
Kluczborka.
3. Beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji proekologicznego sytemu ogrzewania w okresie co najmniej
5 lat od dnia zrealizowania zadania.
§ 2.1. Dotacja przyznawana jest na modernizację ogrzewania wyłącznie na terenie nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych Gminy Kluczbork.
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2. Beneficjentami dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne mogą być wyłącznie
osoby fizyczne:
1) będące właścicielami budynków mieszkalnych;
2) będące właścicielami lokali mieszkalnych;
3) posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, za zgodą ich właściciela.
3. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji sporządzonego na podstawie indywidualnych
wniosków właścicieli (osób posiadających inny tytuł prawny) do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
4. Beneficjenci wskazani w ust. 3, realizujący wspólne zadanie dla całej nieruchomości, zobowiązani są
do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
5. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub budynku mieszkalnego bez względu na ilość
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.
§ 3.1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w budżecie Gminy Kluczbork w danym roku budżetowym.
2. W przypadku nadwyżki lub zwiększenia środków finansowych, o których mowa w ust. 1, Burmistrz
Miasta Kluczborka może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.
3. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do dotacji, w związku z wyczerpaniem środków finansowych,
będą zwracane wnioskodawcy.
4. Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikowali się do dotacji, w związku z wyczerpaniem środków
finansowych, mogą wystąpić o udzielenie dotacji w kolejnych naborach wniosków, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Ogólne zasady udzielania dotacji
§ 4.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem stałego korzystania
ze zmodernizowanego proekologicznego systemu ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego
pieca na węgiel lub koks.
2. Dotacja na modernizację ogrzewania dotyczy jedynie kosztów:
1) zakupu kotła c.o.;
2) zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych;
3) zakupu pompy ciepła;
4) zakupu paneli elektrycznych;
5) zabudowy węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej, o ile urządzenia węzła cieplnego
pozostaną własnością beneficjenta, w budynku wielorodzinnym - w przypadku podłączenia do sieci
ciepłowniczej.
3. Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe (nieużywane) i zamontowane po raz pierwszy, spełniające
normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
Rozdział 3
Wysokość dotacji
§ 5.1. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 40% ceny brutto zakupu urządzeń, o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-5, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.
2. W przypadku wniosków zbiorczych składanych przez właścicieli (osób posiadających inny tytuł prawny)
do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (np. wspólnoty mieszkaniowe) na przyłączenie do sieci
ciepłowniczej - 40% wartości zabudowy węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej, jednak
nie więcej niż 6.000,00 zł.
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Rozdział 4
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
§ 6.1. Burmistrz Miasta Kluczborka, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Kluczborku, ogłasza nabór wniosków od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji.
2. W ogłoszeniu wskazane będą:
1) termin składania wniosków;
2) miejsce i forma składania wniosków;
3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji;
4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia oraz rozliczenia i wypłaty dotacji.
3. Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na podstawie kompletnego wniosku Beneficjenta.
4. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki:
1) musi zostać złożony przed rozpoczęciem realizacji zadania i na właściwym formularzu;
2) wniosek należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
3) posiadać dołączone wszystkie wymagane załączniki.
5. Za kompletność wniosku odpowiada Beneficjent.
6. Wniosek ulega odrzuceniu w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie, określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) złożenia wniosku po rozpoczęciu realizacji zadania;
3) złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną.
7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, wnioskodawca
winien w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia.
8. W przypadku nieuzupełnienia lub braku wyjaśnień, wniosek zostanie pozostawiony bez dalszego rozpoznania.
§ 7.1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami oraz wnioski o rozliczenie i wypłatę dotacji wraz
z załącznikami kwalifikuje 4 osobowy Zespół powołany w tym celu zarządzeniem Burmistrza Miasta
Kluczborka.
2. Dla ważności dokonywanych kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji oraz o rozliczenie i wypłatę
dotacji, konieczny jest udział co najmniej 3 członków Zespołu.
3. Powołany Zespół:
1) dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym;
2) podejmuje wstępną decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji;
3) ustala wysokość dotacji;
4) podejmuje wstępną decyzję o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu wniosku o przyjęciu
rozliczenia i wypłacie dotacji.
4. Burmistrz Miasta Kluczborka podejmuje ostateczną decyzję:
1) o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji;
2) o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu wniosku o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji.
5. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez zespół określony w ust. 1 według kolejności wpływu.
§ 8.1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
1) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku;
2) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie dotacji;
3) wstępna ocena Zespołu o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji;
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4) decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji;
5) zawiadomienie Beneficjenta o udzieleniu dotacji oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie
dotacji;
6) podpisanie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Kluczbork a Beneficjentem, która będzie
zawierać szczegółowe warunki i dodatkowe zobowiązania;
7) złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze
wniosku;
8) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji;
9) wstępna ocena Zespołu o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu wniosku o przyjęciu
rozliczenia i wypłacie dotacji;
10) decyzja o przyjęciu rozliczenia i wypłacie dotacji lub odrzuceniu wniosku o przyjęciu rozliczenia
i wypłacie dotacji;
11) wypłata dotacji.
2. Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji zostanie przekazana
Beneficjentowi telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie przesyłką poleconą.
3. Nieprzystąpienie przez Beneficjenta do zawarcia umowy, po pisemnym zawiadomieniu przekazanym
przesyłką poleconą, uznaje się za rezygnację z ubiegania się o udzielenie dotacji.
4. Beneficjent zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji zadania, nie wcześniej niż po podpisaniu umowy,
w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.
5. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie kosztów określonych w § 4 ust. 2,
poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.
6. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie i na zasadach wskazanych w umowie
o udzielenie dotacji.
§ 9.1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w całości w przypadku:
1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika przed
upływem 5 lat od dnia zrealizowania zadania;
2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń;
3) stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale lub
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy o udzielenie dotacji.
2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych,
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 10. Osobie, ubiegającej się o dotację na modernizację ogrzewania, której odmówiono tej dotacji - nie
przysługuje z tego tytułu roszczenie.
§ 11. Dotujący zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji zadania przed zawarciem umowy dotacji i na każdym etapie
realizacji zadania;
2) przeprowadzenia kontroli dotrzymania warunków niniejszej uchwały, umowy o udzielenie dotacji oraz
sposobu eksploatacji proekologicznego ogrzewania w okresie do 5 lat od dnia zrealizowania zadania;
3) żądania okazania dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo
zrealizowane.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr V/88/19 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych
z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Op.
z 2019 r., poz. 440), z zastrzeżeniem § 14 niniejszej uchwały.
§ 14. Do dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone
w uchwale nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r., poz. 440).
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia

