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z dnia 18 sięrpnia 20l7 r.
Zatwierdzony przez .

UCHWAŁANR.
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia ....,,..,,...,,..,,, 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIU52ó/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowani€

zmiany systemu ogrzewania na proeko|ogiczne

Na podstawie art. l8 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2016r. poz.446, 1579 i |948) oraz art.403 ust.5 ustawy z dnia 2l kwietnia 200I r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U , z 2017 r. poz. 5l9,785,898, l089 i l529) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuj€:

§ 1. W uchwale nr XXXIIIl526ll'l Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie
okeślenia zasad udzielania zbudżętu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie Zrniany systemu
ogrzewania na proekologiczne (Dz. Ulz. Woj, Opol. poz. 812) załącznik do uchwaĘ otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronie intemętowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 4. Uchwała wchodzi wĄcie po upĘwie l4dni od dnia ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym
Wojewódżwa Opolskiego.
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Załącznik do UchwaĘ N. ........,.,.........

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia t4 sierpnia 2017 r.

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej
na dofinansowanie zmiany syst€mu ogrzewania na proeko|ogiczne

Rozdzial l.
Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 1. Regulamin okeśla zasady udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie

kosłów iriwestycji polegającej na żmianie systemu ogź€wania na proekologiczne, obejmujące kryteria

wyboru inwestlcji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej

wykorzystania i ro zliczania.

§2. l. Dotacji, o której mowa w§ 1, udziela się na dofinansowanie kosźów realizacji inwestycji

poleigającej na wymianie isiniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c. o.

na paliwo stałe, na ogrzewanie proekologiczne.

2, Za ogrzewanie proekologiczne uznaje się:

l) ogrzewanie gazowe,

2) ogrzewanie olejowe,

3) ogrzewanie elektryczne,

4) ogrzewanie na paliwo stałe tj. ekogfoszek lub pelet, spełniające minimum standard emisyjny zgodrry z 5-kiasą 
pod *"ględ". granicznych wańości emisji zalteczyszczeń normy pN_EN 303_5:2012 dla

vządzóń z altomaLycżnym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza dokument wydany Przez
jedńostkę posiadającą w tym zakręsie akredytację polskiego centrum Akedytacji, lub inną jednostkę

akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu

akredytacji EA (Eulopean co-opelation for Accreditation),

5) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

6) kolektory słoneczne.

3, Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego llrządzenia muszą być fabrycmie nowe,

dopuszczone do uĄtkowania na terenie Polski.

4. Dofinansowaniu nie podlega:

l) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych ieleklrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów

i innych),

2) koszt monrżu nowego źródła ogrzewania.

3) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania,

4) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycmej, zewnętrznej zbiorczej sieci

cieplnej,

5) zakup i montż dodatkowego wyposa]żenia, wtym w szczególności wewnętrmej instalacji c.o.

(z wylątkiem przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej),

6) kosź wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń,

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzer ania ekologicznego oraz modemizaila ogrzewania

w budynkach posiadających dwa źródla ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.
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5, Warunłiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja
dotychczasowego źódła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, kotłów
opalanych węglem lub koksem) oraz niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacj i z budżetu Gminy Nysa na
inwestycje związane z modemizacją systemu ogfzewania na nięruchomości objęĘ wnioskiem,

6. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie staĘm można odstąpić
w przypadku:

l) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia
polączenia pieca z plzewodem kominowym,

2) występowania komiŃa opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego, stanowiącego element
dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

§3. 1.Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty nięzaliczone do sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

l) osoby fizyczne,

2) wspólnoĘ mieszkaniowe,

3) osoby prawne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2. Podmiory wymienione wust. 1muszą posiadać Ętuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na
terenie Gminy Nysa, na której realizowane będzie zadanie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wspólnot
mieszkaniowych warunek ten omacza zarządzanie przez wspólnotę nieruchomością, na której ma być
realizowana inwestycj a.

§ 4. l. Wysokość dotacji na żmianę systemu ogrzewania wynosi:

l ) dla osób fizycznych:

a) likwidacja pieca kaflowego, stalowego lub innego niebędącego kotłem c.o.
i zainstalowanie ogrzewania, o którym mowa w§ 2ust. żpkt1-4 ió - 1.000zl za każdy
zlikwidowany piec,

b) likwidacja kotła c.o. i zainstalowanie ogrzewanią o którym mowa W§ zust.2pkt1-4 i6 -
50 7o kosaów zakupu pieca, jednak nie więcej niż 4.000 zł,

c) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej połączone z likwidacją kotła c.o. lub likwidacją pieców
kaflowych, stalowych iinnych niebędących kotłami c,o. - 70 70 kosztów wszystkich materiałów
instalacji urządzeń grzewczych (tj. przewody, grzejniki, podstawowa armatura) olaz kosżów
łykonania instalacji, jednak nie więcej niż 5.000 zł,

d) zakup kolektorów słonecznych i panęli fotowoltaiczny ch - 400 zł za l m2 powierzchni czynnej, jednak
nie więcej niż ż.00O zl, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie kosztów zakupu kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych montowanych w związku ze zmianą ogrzewania przyznaje się niezależnie
od dotacji na modemizację ogrzewania, o której mowa w lit. a-c;

2) dla pozostĄch podmiotów wymienionych w § 3 ust. l - 30 7o kosztów inwesĘcji, jednak nie więcej
niż 5.000 zł.

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 2 ust. l niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest fównież
z inlych Żródeł publicznych, to lączrla kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją ce\ową ze
środków budzetowych Gminy Nysa, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwesĘcji
udokumentowanych fakturami VAT lub rachuŃami.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzi€lania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku
o udzielenie dotacji. Wniosek należy żożyć przed, rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na
łymianie istniejącego systemu ogrzewania na proekologiczne.
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2. Wniosek składa się w terminie do 15 października roku, w którym będzie realizowana inwestycja,

z wyjątkiem podmiotów określonych w§ 3ust. 1pkt3, które wniosek składają do 30 września roku

poprzedzĄącego rok, w którym ma być realizowana inwestycja.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należry dołączyć:

l) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem, lub odpis

z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy popnedzających datę ńożenia wniosku (nie dotyczy

wspólnot mieszkaniowych),

2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem,

w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu,

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub

innych form wspólnego władania nieruchomością _ zgodę wszystkich uprawnionych 1ub pisemne

oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie wszystkich uprawnionych na realizację zadania objętego

wnioskiem,

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych _ uclrwałę vłYażającl zgodę właścicieli na zmianę systemu

Efzewczego,

5) kosztorys lub ofertę cenową zawierające co najmni€j nazwę producenta, typ (model), moc i wartość

brutto urządzenia grzewczęgo, sporządzone przez sprzedawcę lub wykonawcę lub producenta urządzenia

Erzewczego,

6) ponvolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z

informacją o niewniesieniu sprzeciwu pźez Starostę Nyskiego) _jeżelijest wymagane zgodnie z ustawą

Prawo budowlane,

7) oświadczenie o nieskorzystaniu ze wsparcia finansowego zbudżetu Gminy Nysa do modernizacji

systemu ogrzewan ia, zreallzowanej na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku.

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez wydział merytoryczny Urzędu

Miejskiego w Nysie.

5, W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego

uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez fozpatrzenia.

6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich ńożenia, do wysokości środków

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym,

7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku

budżetovym, zatwierdzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku, oile
w budżecie Gminy Nysa będą zaplanowane na ien cel środki,

8. Decyzję o prqznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Nysy.

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 8, niejost decyzją

administraryjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

i nie przysługuje od niego odwoIanie.

§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5, stanowi podstawę do zawarcia umowy
dotacji pomiędzy Gminą Nysa a wnioskodawcą.

2. Urząd Miejski w Nysie zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub mailowo wnioskodawców
o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umorły.

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankołry wnioskodawcy lub w kasie Urzędu

Mieiskiego w Nysie,

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie pfzyznania dotacji, o łtóĘ mowa

w ust. 1, z uwzględnieniem § 7 ust. l.

§ 7. l. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów,

o których mowa w ust. 2.
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2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:

1) udokumentowane koszty inwestycji - faktury, rachunłi wystawionę na wnioskodawcę po dacie zawarcia

umowy o dotację,

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lubjednostki,

3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania,

4) opinia kominiarska (eśli jest wynagana),

5) umowa dostarczania paliwa gazowego lub energii elekĘcznej lub energii,

6) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.

3. Gmina Nysa zastlzęga sobie prawo żądania okazanta dodatkowych dokumentów, innYch niZ

rłymienione w ust. 2, niezbędnych do roz|iczęnia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.

4. po złozeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upowżnieni przez Burmistrza

Nysy pracownicy urzędu Miejskiego wNysie mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację

dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realrizacji zadania z zawaltą umową.

5. Niezależnie od kontroli, o któĘ mowa w ust, 4, Gmina Nysa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia

kontroli:

l) przed rozpoczęciem inwestycji i na kźdym etapiejej realizacji,

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty pnynania dolacji,

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub

w przypadku niedotrzymania waruŃów zawartej umowy, udzielona dotacja podlega Zwfotowi WIaZ

z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Rozdział 3.
postanowienia końcowe

§ 8. 1. Burmistrz Nysy określi w drodze zarądzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń
i protokołów odbioru inwestycji, klóre obowiązywać będą podmioty ubiegające się o doiację celową.

2.Wydzlał meryĄoryczny Ufzędu Miejskiego w Nysie prowadzi rejestr udzielonych dotacji celorłych,

3, Wydział, o którym mowa w ust. 2, składa Burmistrzowi Nysy roczne sprawozdanie doĘczące
udzielonych dotacj i celowych.
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