
  

UCHWAŁA NR XVII/222/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie 

Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu 

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), 

Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia 

zasad udzielania dotacji w ramach programu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3969, z 2017 r. poz. 2684, 

z 2019 r. poz. 823) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Kocioł opalany paliwem stałym pochodzenia roślinnego z wyjątkiem paliw kopalnych typu węgiel 

i produktów pochodnych np. ekogroszek, koks - kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą  

PN-EN-303-5, posiadający nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% oraz 

spełniający wymagania klasy 5 - dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być 

wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może 

posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,”; 

2) § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Wnioskodawca może rozpocząć realizację zadania po dacie złożenia wniosku o udzielenie 

dotacji i dokonaniu oględzin, określonych w § 5 ust. 10, w miejscu planowanej inwestycji, przed 

zawarciem umowy o udzielenie dotacji, jednakże nie może być to podstawą do żądania zawarcia umowy 

i udzielenia dotacji, w przypadku gdy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wniosek nie uzyska 

akceptacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2020 r.

Poz. 778



UZASADNIENIE 

 

Uchwałą nr XIII/152/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła program  

pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”. 

Uchwała zmieniona została w 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/418/2017 i w styczniu  

2019 r. uchwałą Rady Miejskiej nr III/36/2019. 

 Proponuje się zmianę zapisu § 2 pkt 2 lit a), który podaje definicję „nowego źródła ciepła”, w ten 

sposób, że określono wymagania odnośnie rodzaju stosowanego paliwa, którym dotowany kocioł może być 

opalany.  

 Na skutek wprowadzenia proponowanej zmiany nie będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła, w których paliwem są paliwa stałe typu węgiel i jego pochodne. Ograniczenie to nie 

dotyczy paliwa stałych typu pelet itp. 

 Zgodnie z zapisami § 5 ust. 18 ww. uchwały, Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania  

po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. Od momentu 

złożenia wniosku do podpisania ewentualnej umowy dotacji mija od 2 do 3 miesięcy. W tym czasie wniosek 

jest weryfikowany pod kątem zgodności z zapisami Programu, dokonywane są oględziny w miejscu realizacji 

zadania. Wszystko to powoduje, że realizacja inwestycji możliwa jest późno, najwcześniej od początku  

czerwca. 

 Proponowana zmiana wprowadza możliwość rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji zadania  

po dacie złożenia wniosku o udzielenie dotacji i dokonaniu oględzin w miejscu planowanej inwestycji, a przed 

zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Jednocześnie nie może być to podstawą do żądania zawarcia umowy  

i udzielenia dotacji w przypadku gdy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wniosek nie uzyska akceptacji. 

 Zmiana zapisu § 5 ust. 18 Programu spowoduje, że osoby stojące przed koniecznością przeprowadzenia 

inwestycji w marcu czy kwietniu będą mogły ją wykonać, a dokumenty finansowe (faktury, rachunki), z datą 

przed zawarciem umowy dotacji, będą wzięte pod uwagę przy rozliczeniu dotacji, w przypadku gdy taka 

umowa zostanie zawarta. 
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