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UCHWAŁA NR XLIII/340/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089,
poz. 1529, poz. 1888 i poz. 1999) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. nr XXX/235/2017 w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. otrzymuje brzmienie:
„W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłów opalanych węglem,
koksem lub drewnem, nie spełniających normy PN-EN 303–5:2012, określa się zasady udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków, na trwałą likwidację ogrzewania materiałami opałowymi
wyżej wymienionymi i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz
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Załącznik
do uchwały nr XLIII/340/2017
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.
REGULAMIN
wydatkowania środków przeznaczonych na dotacje do modernizacji ogrzewania w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Paczków
1. Środki przeznaczone przez Gminę Paczków na jednorazowe dotacje do modernizacji ogrzewania
wydatkuje się pokrywając część kosztów ponoszonych w celu ekologicznej modernizacji ogrzewania
i likwidacji urządzeń do spalania paliwa stałego (węgla, koksu, drewna nie spełniających klasy normy PN-EN
303–5:2012) w budynkach jednorodzinnych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy
Paczków, emitujących nadmierne ilości substancji szkodliwych do atmosfery.
2. Zwrot części poniesionych kosztów następuje na podstawie umowy.
3. Wysokość kwoty dotacji jest proporcjonalna do uzyskanego efektu ograniczenia emisji i może wynosić
jednorazowo nie więcej niż 30% ceny zakupionego i zainstalowanego urządzenia grzewczego (a w przypadku
ogrzewania elektrycznego ceny urządzenia grzewczego bądź wykonanej instalacji zasilającej), maksymalnie
jednak 1.500,00zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
4. Modernizacje istniejących instalacji gazowych nie są objęte dofinansowaniem, dotyczy to także
przypadków zamontowania w przeszłości instalacji gazowej funkcjonującej wraz z ogrzewaniem węglowym,
koksowym lub drewnem (likwidacja w takim przypadku ogrzewania węglowego, koksowego lub opalanie
drewnem nie jest objęta dotacją). Pozostanie przy tradycyjnym systemie grzewczym (węglowym, koksowym,
drewnem) łącznie z ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub opalanie drewnem, wyklucza
przyznanie dotacji.
5. Osoba ubiegająca się o zwrot części poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania powinna złożyć
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie wniosek w tej sprawie.
6. Do wniosku o zwrot części poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania należy dołączyć:
1) gdy właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest osoba
fizyczna, poprzez złożenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej, a w przypadku najemcy lokalu
mieszkalnego lub użytkowego, pisemną zgodę właściciela nieruchomości (zarządcy) na dokonanie
modernizacji;
2) protokół kontroli technicznej instalacji i urządzeń (kopia) sporządzonej przez osobę posiadającą stosowne
uprawienia (np. elektryka) - w przypadku ogrzewania elektrycznego;
3) pozwolenie na budowę (kopia) wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Nyskim lub zgłoszenie bez sprzeciwu składane w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Nysie;
4) umowę o dostarczenie gazu (kopia) spisaną pomiędzy dostawcą gazu a wnioskodawcą – w przypadku
ogrzewania gazowego z sieci i protokół odbioru wraz z protokołem z próby szczelności instalacji;
5) protokół stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania lokalu, spisany pomiędzy wnioskodawcą,
stwierdzającym likwidację dotychczasowych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węglem,
koksem lub drewnem niespełniających klasy normy PN-EN 303–5:2012);
6) dokument potwierdzający spełnienie warunków dla kotłów 5 klasy – norma PN-EN 303– 5:2012), wydany
przez uprawnioną jednostkę dla kotłów opalanych węglem lub drewnem, przy czym kotły te powinny być
wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zagazowujących) i nie mogą posiadać
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
7) rachunek/faktura za zakupione urządzenie grzewcze (np. kocioł c.o.). W przypadku ogrzewania
elektrycznego, przedstawić należy rachunek/fakturę za wykonaną instalację elektryczną bądź zakupione
i zainstalowane urządzenie grzewcze stałe (piece akumulacyjne, nagrzewnice, wkłady grzejne), przy czym
dokument potwierdzający zakup lub montaż ww. urządzeń musi być wystawiony po dacie wejścia w życie
niniejszego Regulaminu, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie;
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8) oświadczenie o pomocy de minimis (składają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i/lub
rolniczą).
7. Wnioskodawca tylko jednorazowo może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy.
8. Wnioski rozpatrywane są wstępnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Paczkowie w kolejności wpływu wniosków.
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Paczkowie opiniuje każdy
ze złożonych wniosków, a w przypadku pozytywnej opinii proponuje wysokość kwoty do zwrotu jako część
poniesionych kosztów modernizacji, uwzględniając warunki określone w regulaminie, a także wielkość
przewidzianych w budżecie gminny środków na ten cel. Wyliczona kwota dotacji podlega zaokrągleniu
do pełnej złotówki.
10. Burmistrz, na podstawie przedłożonych dokumentów podejmuje decyzję w sprawie zwrotu części
poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania.
11. Zwrot części poniesionych kosztów modernizacja ogrzewania następuje na podstawie umowy zawartej
z wnioskodawcą.
12. Dotacje są przyznawane w kolejności składania prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków,
w przypadku wyczerpania funduszy przewidzianych na dany rok, wypłata dotacji nastąpi w roku następnym
przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.
13. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wymiany pieca gazowego w już istniejących instalacjach gazowych c.o.
2) koszty zakupu kotła opalanego drewnem lub węglem nie spełniających normy pieca 5 klasy (klasa normy
PN-EN 303–5:2012), nieposiadające certyfikatu, wydanego przez uprawnioną jednostkę;
3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
4) koszty zakupu pojedynczych elementów centralnego ogrzewania;
5) koszty dokumentacji.
14. Wypłata kwoty umownej dokonywana będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, bądź zostanie
przekazana na wskazane przez wnioskodawcę jego konto bankowe.
15. Załącznik do Regulaminu stanowi wniosek o dotację.
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Załącznik nr 1
do załącznika nr 1
Regulaminu wydatkowania środków przeznaczonych na dotacje do modernizacji ogrzewania
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w lokalach mieszkalnych i użytkowych
na terenie Gminy Paczków
Paczków, dnia .....................
................................................
/imię i nazwisko/
................................................
/adres /
……………………………….
BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
ul. Rynek 1
48-370 Paczków
Jestem właścicielem (najemcą*) budynku mieszkalnego jednorodzinnego*, lokalu mieszkalnego*, lokalu
użytkowego*, położonego w …………………………….. ul. ......................................................................
nr .......... numer budynku/lokalu …………........ o powierzchni użytkowej ………......m2.
W budynku/lokalu przeprowadziłem modernizację ogrzewania, polegającą na wymianie pieców/ kotła
opalanego dotychczas węglem/koksem na ogrzewanie:
- gazowe (podać typ i moc kotła) .........................................................................................................................,
- olejowe (podać typ i moc kotła) …………………………………………….…………………………………
- elektryczne polegające na zainstalowaniu:
- grzałek w piecach kaflowych
- kotłów elektrycznych
- pieców akumulacyjnych
- nagrzewnic typu: ................................................................................................................................................ ,
- kocioł węglowy lub na drewno 5 klasy spełniający normę PN-EN 303–5:2012 posiadający certyfikat,
wydany przez uprawnioną jednostkę.
- inne /np. pompa ciepła, instalacja solarna, wymienić jakie/ …………………………………………………..
................................................................................................................................................................................
stanowiące odtąd stały element wyposażenia budynku/lokalu.
Zainstalowana moc urządzeń grzewczych wynosi .....................kW.
W wyniku modernizacji rozebrane zostały piece/kotły opalane węglem/koksem w ilości ...................szt.,
w których spalano rocznie średnio ............ ton węgla/koksu.
Proszę o udzielenie mi dotacji do poniesionych przeze mnie kosztów modernizacji.
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Przyznaną dotację:
a/ odbiorę osobiście w kasie Urzędu Miejskiego,
b/ proszę przekazać na moje konto w banku /podać nazwę banku i numer konta/
..............................................................................................................................................................

.............................................
/podpis wnioskodawcy
Uwaga: *niepotrzebne określenia przekreślić.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:

