
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.64.2016 

RADY GMINY LYSKI 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobie rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia 

grzewcze 

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

gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446),  art.  403 ust.  5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy Lyski nr RG.0007.34.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Rada Gminy Lyski 

uchwala,  co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia 

grzewcze, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Lyski poprzez refundację udokumentowanych 

kosztów w okresie od 1 marca 2016 roku. 

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w danym roku będą określone w  budżecie gminy 

przyjętym uchwałą budżetową na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup i montaż urządzenia grzewczego, dopuszczonego do 

obrotu handlowego t.j.: 

1) kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającego wymogi 4 lub 5 klasy  

wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012, 

2) kotła opalanego biomasą, spełniającego wymogi  4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie  

PN-EN303-5:2012, 

3) kotła gazowego, 

4) kotła olejowego, 

5) pompy ciepła, jeśli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku. 

2. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się: 

1) w przypadku kotłów: koszt zakupu kotła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą i montażem, 
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2) w przypadku pompy ciepła: zakup pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą tj. zasobnikiem, aparaturą 

kontrolno-pomiarową i automatyką wraz z montażem. 

3. Dotacja nie obejmuje: 

1) kosztów zakupu pojedynczych elementów, 

2) kosztów sporządzenia dokumentacji oraz konserwacji urządzeń. 

4. Pozostałe koszty realizacji inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest pokryć z własnych środków. 

§ 4. O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1. jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której  dokonała 

wymiany niskosprawnego źródła  ciepła na nowe wysokosprawne urządzenie grzewcze, 

2. nie prowadzi działalności gospodarczej w budynku, którego dotyczy wymiana źródła ciepła i nie posiada 

zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy, 

3. nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową  

(z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 

§ 5. Ubieganie się o przyznanie  dotacji z innych źródeł finansowania nie wyklucza otrzymania 

dofinansowania z budżetu gminy Lyski. 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku                     

o dotację  wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi  w ust. 2. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, 

2) zgłoszenie robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) potwierdzone 

datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Rybniku lub oświadczenie o zgłoszeniu robót wraz  

z dokumentem o niewniesieniu sprzeciwu przez tamtejszy organ; w przypadku wykonywanej gruntowej 

pompy ciepła zgłoszenie projektu robót geologicznych staroście oraz zatwierdzony przez Okręgowy Urząd 

Górniczy plan ruchu zakładu górniczego wykonującego roboty geologiczne, 

3) faktura/y lub rachunek/i z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawionymi na  wnioskodawcę wraz 

z potwierdzeniem zapłaty, 

4) oświadczenie o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami 

podpisane przez wnioskodawcę i wykonawcę (instalatora), 

5) dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym, jeżeli są 

wymagane, 

6) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła lub dokument potwierdzający rozbiórkę 

pieca ceramicznego, 

7) certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań potwierdzających spełnienie wymogów 

odpowiednio: 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na biomasę 

oraz dla kotłów na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, 

8) oświadczenie o wysokości  otrzymanego dofinansowania z innych źródeł (jeśli dotyczy). 

3. Wszystkie dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt. 1-8 powinny zostać złożone w formie kopii opisane 

„za zgodność z oryginałem”. 

4. Faktury lub rachunki winne zostać złożone w oryginałach, a po przyznaniu dotacji zostaną opisane  

i zwrócone wnioskodawcy. 

5. Oceny formalnej wniosku dokonuje Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami  

i Gospodarki Lokalowej. 

§ 7. Wójt Gminy Lyski powołuje komisję do opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, 

określając regulamin jej postępowania. 
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§ 8. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji oraz o terminie podpisania umowy Wnioskodawca 

zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie. 

§ 9. 1. Dotacja przyznawana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, po 

zakończeniu realizacji zadania. 

2. Dotacja udzielana jest na dany budynek mieszkalny nie częściej niż raz na 10 lat. 

3. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków 

zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny  

wg kolejności zgłoszeń. 

§ 10. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie 25 % kosztów inwestycji jednak nie więcej niż  

2 500,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego, w którym nastąpiła wymiana źródła ciepła. 

2. Podstawą przyznania dotacji na dofinansowanie zadania jest zawarcie  umowy z gminą. 

3. Po spełnieniu warunków określonych w umowie dotacja przekazana będzie jednorazowo przelewem na 

wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy.  Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie 

dotacji. 

§ 11. 1. Wnioskodawca zapewni dostęp do budynku na każdym etapie realizacji zadania oraz do 5 lat po 

jego zakończeniu. Dotujący uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli eksploatacji zamontowanego źródła 

ciepła. 

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku likwidacji lub sprzedaży zabudowanego źródła ciepła w ramach 

pozyskanej dotacji w terminie 5 lat od otrzymania dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej zwrot. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

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

Województwa Śląskiego   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lyski 

 

 

mgr inż. Grzegorz Dudek 
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