
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 

RADY MIASTA I GMINY BUK 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródła ciepła. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami ) oraz 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zmianami ) Rada Miasta  

i Gminy Buk uchwala co następuje : 

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej (zwanej w dalszej części dotacją) na 

dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach 

mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Miasta  i Gminy Buk oraz tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji. 

2. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Buk, w szczególności 

pyłowych, z pieców oraz kotłów węglowych. 

§ 2. 1. O dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy na wymianę pieców węglowych centralnego 

ogrzewania lub kaflowych mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt. 1a i 1b ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity:    Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zmianami ) tj.: 

1) osoby fizyczne, 

2) wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Do ubiegania się o dotację uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny, w postaci własności 

lub prawa użytkowania wieczystego,  do lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych położonych na 

terenie Miasta i Gminy Buk, na których ma być realizowane zadanie. 

§ 3.  Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieców węglowych  centralnego ogrzewania lub 

kaflowych zasilanych paliwem stałym ( węglem ) na kotły  centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem 

opałowym lub energią elektryczną.      

§ 4.  Warunkiem przyznania dotacji jest spełnienie następujących kryteriów: 

1) zakupiony kocioł centralnego ogrzewania musi być fabrycznie nowy ( nieużywany ) posiadający atest 

dopuszczający go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją, 

2) lokal mieszkalny jest ogrzewany wyłącznie lub w przeważającej części  paliwem stałym ( węglem), 

3) wszystkie źródła ciepła na paliwa stałe ( węgiel ) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym muszą 

zostać zdemontowane w sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie. 

§ 5.  Dotacja przyznawana jest w wysokości  do 4 000,00 zł. W przypadku zakupu kotła o niższej wartości 

dotacja przysługuje do wartości jego zakupu.    
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§ 6.   Dotacja wypłacona zostanie w jednej transzy w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Buk o wypłatę dotacji. 

§ 7.  Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk ( ul. Ratuszowa 1,  

64-320 Buk ) w terminie do 30 dni licząc od dnia podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania.   

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk ( ul. Ratuszowa 1, 

64-320 Buk ) przed zakupem nowego kotła w terminie do dnia 30 września każdego roku, począwszy od dnia 

wejścia w życie uchwały, a w przypadku wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy, przyjmowanie 

i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nie rozpatrzone wnioski w celu ubiegania się o dotację należy 

złożyć ponownie w roku następnym. 

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji na zakup kotła. 

3. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego nieruchomości lub lokalu 

mieszkalnego, wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli lub wszystkich 

współużytkowników wieczystych. 

4. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego. 

5. W przypadku wniosku złożonego przez wspólnotę mieszkaniową należy załączyć: 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot 

reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową, 

2) zgodę właścicieli  wchodzących w skład wspólnoty na zmianę kotła węglowego na bardziej efektywny 

( gazowy, olejowy, elektryczny ), 

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone 

przez zarządcę. 

6. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki 

na dany rok kalendarzowy, Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia o odmowie przyznania dotacji. 

7. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne oraz kryteria ustalone 

w niniejszej uchwale, Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia Wnioskodawcę/Wnioskodawców 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie  przyznania dotacji. 

8. Wnioskodawca/Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu 

ekologicznego zakupionego pieca, przez okres co najmniej 5 lat od daty przyznania dotacji, na podstawie 

rachunków za określone paliwo. 

9. Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych 

i instalacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 

10. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków – decyduje data wpływu wniosku do Urzędu 

Miasta i Gminy w Buku. 

§ 9. 1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy Miastem i Gminą 

Buk a Wnioskodawcą/Wnioskodawcami. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać: 

1) dane personalne Wnioskodawcy/ Wnioskodawców, 

a) imię i nazwisko, 

b) adres zameldowania, 

c) nr dowodu osobistego, 

d) nr Pesel, 

e) nr telefonu kontaktowego, 

f) nr rachunku bankowego, 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, 

3) określenie powierzchni budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego ( m
2
), 

4) określenie powierzchni ogrzewania ( m
2
),  
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5) opis posiadanego pieca na paliwo stałe ( węgiel ) oraz planowane nowe źródło ciepła, 

6) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z zakupem nowego kotła oraz jego 

podłączeniem do instalacji centralnego ogrzewania, 

7) geodezyjne oznaczenie nieruchomości ( obręb i nr działki ) na której będzie zamontowany nowy piec, 

8) szacunkowy koszt zakupu nowego kotła wyrażony w zł ( brutto ). 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na zakup kotła określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 10.  W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca/Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa 

na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć: 

1) wniosek o wypłatę dotacji, 

2) fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego kotła wystawionego na Wnioskodawcę/Wnioskodawców  

( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców oraz  oryginał 

faktury lub rachunku do wglądu) , 

3) protokół demontażu pieca na paliwo stałe ( węgiel ) sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą/ 

Wnioskodawcami a Wykonawcą robót lub w przypadku demontażu pieca we własnym zakresie, złożenie 

pisemnego oświadczenia o jego demontażu, 

4) protokół odbioru podłączenia nowego kotła do instalacji sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą/ 

Wnioskodawcami a Wykonawcą robót, 

5) zaświadczenie wydane przez kominiarza. 

§ 11.  Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców prac związanych 

z podłączeniem nowego pieca do instalacji centralnego ogrzewania. 

§ 12.  Zakup nowego kotła oraz podłączenie go do instalacji  centralnego ogrzewania należy zakończyć 

w danym roku kalendarzowym jednakże nie później niż w terminie do dnia 30 listopada. 

§ 13.  Wypłata dotacji poprzedzona może być przeprowadzeniem wizji lokalnej przez uprawnionych 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Buku.§  14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Buk.  

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Jankowski 
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