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UCHWAŁA NR XL/322/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 i 1834) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, 1718 i 2269) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r.
poz. 1439) stanowiącym „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzewania całej
powierzchni użytkowej lokalu/budynku”;
2) § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kocioł c.o. opalany pelletem”;
3) § 2 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) panele fotowoltaiczne wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na ogrzewanie proekologiczne wyszczególnione
w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5;
8) panele fotowoltaiczne wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej
sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na ogrzewanie proekologiczne
wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt 6”;
4) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
dopuszczone do użytku na terenie Polski. Kotły c.o. opalane pelletem muszą posiadać certyfikat
zgodności z normą PN EN 303-5:2012 lub równoważną, spełniać wymagania klasy 5 określone w tej
normie oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych
do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.”;
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6) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest:
1) całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym
znajdujących się w lokalu lub budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest zadanie;
2) niekorzystanie w ciągu ostatnich 5 lat z dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na inwestycje
związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem, liczonych od
końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano dotację”;
7) § 2 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) występowania kominka opalanego wyłącznie biomasą, bez płaszcza wodnego i wentylacji
mechanicznej, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, niestanowiącego
głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.”;
8) w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Jeżeli o dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały, ubiega się podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej
działalności - stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013 r., str. 1 z późn. zm.), lub
2) rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.), lub
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06. 2014 r., str. 45 z późn. zm.).
8. Pomoc de minimis będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2024 roku.”;
9) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 4000 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5”;
10) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 5000 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 6”;
11) w § 4 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) 5000,00 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 7;
4) 6000,00 zł za zakup urządzeń wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 8”;
12) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku Wnioskodawcy dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc
de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa
w ust. 1 zobowiązany jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.”;
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13) § 8 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania tj.: kartę przekazania
odpadu”;
14) w § 8 ust. 3 po pkt 5 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„6) protokołu odbioru końcowego wykonanego zadania spisanego pomiędzy wykonawcą a inwestorem
(Wnioskodawcą);
7) protokołu próby szczelności instalacji gazowej w przypadku zainstalowania ogrzewania gazowego;
8) końcowej opinii kominiarskiej, potwierdzającej prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu
kominowego w przypadku zainstalowania kotła gazowego lub kotła olejowego, a w przypadku
pozostawienia w budynku lub lokalu pieców ceramicznych, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1
potwierdzającej ich odcięcie od przewodów kominowych”;
15) Załącznik do regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe
przepisy uchwały nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Paciorek
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Załącznik do uchwały nr XL/322/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2022 r.

Załącznik do Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko, imię…………………………………………………………….………………….……...
Telefon…………………………………………………………………….…………………...…..…
Adres zamieszkania…………………………………………………….…………………………….
2. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI:
1) przelewem, na konto Wnioskodawcy nr ...……….………………………………….……………
2) przelewem na konto nienależące do Wnioskodawcy: (nazwa posiadacza rachunku)
…………………………….………….………………………………...…………………………..…
…………………………………………..……………………………..…………………………...…
(nr konta posiadacza rachunku)
3. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ
Nazwisko, imię osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
…………………………………………………..…………………………………………………….
telefon …………………………………………………..…………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………..…………………………………………
4. LOKALIZACJA ZADANIA
Województwo………………………………………………...………………………………………
Gmina…………………………………………………………...……………………………………
Miejscowość…………………………………..Kod pocztowy………………..…………………….
Ulica…………………………………………...nr domu/nr lokalu………………..………………...
5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania (zaznacz właściwe):
kocioł c.o. gazowy
kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenie grzewcze
kocioł c.o. olejowy
podłączenie do węzła ciepłowniczego
kocioł c.o. opalany pelletem
pompę ciepła
panele fotowoltaiczne
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Powierzchnia lokalu:
………..… m2
Liczba palenisk/kotłów opalanych paliwem stałym planowanych do trwałej likwidacji: ………..szt
Moc nowego źródła ciepła ………..… kWh
6. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) nie korzystałem w ciągu ostatnich 5 lat z dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na inwestycje
związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym otrzymano dotację,
2) znana mi jest treść uchwały właściwej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne,
3) lokal/budynek, w którym zamierzam zrealizować zadanie będące przedmiotem wniosku jest
lokalem/budynkiem mieszkalnym.

………………………..
data

…………………………………………………..
podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej
Wnioskodawcę

Do wniosku załączam:
• kalkulację kosztów (kosztorys wstępny) realizacji zadania, określającą przewidywane koszty, ze
wskazaniem typu urządzenia i jego mocy,
• zdjęcie istniejącego paleniska/kotła opalanego paliwem stałym

UWAGA: Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o których mowa
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w artykule 13 i 14, są publicznie dostępne na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl
Dostęp do ww. informacji możliwy jest również w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu.

