
UCHWAŁA NR V/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu
„Oddychaj bez smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z 2009 r. Nr 130, 
poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999, z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, 
poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019 r., poz. 42) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych służących ochronie powietrza, w ramach 
wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej poprzez 
wymianę starych źródeł ciepła na terenie Gminy Strzelce Opolskie, osobom fizycznym niebędącym 
przedsiębiorcami.

§ 2. 1. Zasady udzielania dotacji celowej, w tym kryteria wyboru rodzajów źródeł ciepła podlegających 
wymianie, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz wysokość dotacji i sposób jej rozliczania ustala 
„Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków własnych budżetu Gminy 
Strzelce Opolskie w ramach programu Oddychaj bez smogu”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Strzelce Opolskie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 czerwca 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez 
smogu” na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. Opols. poz. 2008).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Antoni Karecki

Id: E7F2DA1A-3B3E-4236-ADE0-DAA1C53C062E. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr V/56/2019

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków własnych budżetu Gminy Strzelce 
Opolskie w ramach Programu „Oddychaj bez smogu”

§ 1. Podstawy prawne i postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych służących ochronie powietrza, w ramach 
wspierania działań zmierzających do redukcji niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej poprzez 
wymianę starych źródeł ciepła na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poprzez wymianę dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym, o którym mowa w § 1 ust. 7, na 
źródła proekologiczne, o których mowa w § 1 ust. 8.

3. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie źródła ciepła, które zamontowane zostały po dniu wejścia 
w życie Regulaminu.

4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego Regulaminu uprawnione są niebędące 
przedsiębiorcami osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami lokalu lub budynku, albo posiadające 
inny tytuł prawny do władania budynkiem lub lokalem, położonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zwane 
dalej Wnioskodawcą.

5. Terminem zakończenia wymiany źródeł ciepła, o których mowa § 1 ust. 7 jest data podpisania protokołu 
odbioru potwierdzającego montaż nowego źródła ciepła przez Komisję oceniającą, o której mowa w § 2 
i Wnioskodawcę.

6. Dofinansowanie nie jest udzielane, jeżeli wymiana źródła ciepła dotyczy lokalu lub budynku związanego 
z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

7. Warunkiem przyznania dotacji będzie likwidacja starych i nieefektywnych źródeł ciepła (m.in.: piece 
etażowe, piece kaflowe, piece typu „koza”, stare kotły c.o. itp.), których sprawność wynosi poniżej 80% 
w lokalach mieszkalnych i budynkach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie.

8. Dotacja obejmuje:

1) trwałą likwidację źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zastąpienie ogrzewaniem:

a) gazowym;

b) olejowym;

c) elektrycznym;

d) na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniającym 
wymagania min. klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, potwierdzone odpowiednim certyfikatem 
wydanym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski;

e) z miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii (m.in.: kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła i in.).

9. Nabór wniosków do edycji Programu odbywać się będzie w terminach wyznaczonych przez Burmistrza 
Strzelec Opolskich.

§ 2. Zasady powołania i działania Komisji oceniającej

1. Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie powołuje Komisję oceniającą.

2. Do obowiązków komisji oceniającej należy:
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1) sprawdzenie, ocena i kwalifikacja wniosków do dotacji celowej;

2) sporządzenie listy wniosków zakwalifikowanych do uzyskania dotacji w danej edycji Programu;

3) dokonanie oględzin w mieszkaniu/budynku, mających na celu ustalenie stanu faktycznego przed rozpoczęciem 
wymiany oraz po jej zakończeniu, potwierdzone protokołami odbioru;

4) potwierdzenie faktycznego zakończenia montażu nowego źródła ciepła.

3. Komisja oceniająca zobowiązana jest do ustalenia z Wnioskodawcą terminu planowanych oględzin 
i kontroli.

§ 3. Kryteria wyboru i przyznania dotacji

1. Dofinansowanie objęte niniejszym Regulaminem przysługuje tylko raz na dany lokal lub budynek 
mieszkalny, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela.

2. Dofinansowaniu nie podlega zakup i montaż urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych 
i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów, itp.) i innych, niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub 
budynku mieszkalnego.

3. Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia zamontowane i użytkowane przed dniem wejścia w życie 
Regulaminu.

4. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

5. Dofinansowaniem nie są objęte naliczenia z tytułu kar i odsetki za zwłokę związane z kosztami zakupu 
i montażu nowego źródła ciepła.

6. Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych po raz pierwszy, 
które spełniają obowiązujące na dzień zakupu normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

7. Podstawą do udzielenia dofinansowania będzie stwierdzenie wymiany źródła ciepła na zasadach określonych 
w umowie cywilnoprawnej spisanej pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Wnioskodawcą.

8. Podstawą do obliczenia kwoty dofinansowania będzie faktura VAT lub rachunek potwierdzające imiennie 
koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

9. Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia dowodu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła 
węglowego lub dokument potwierdzający stałe wyłączenie z użytkowania tego źródła.

10. Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu wymiany źródła ciepła.

11. W przypadku, gdy wymiana starego źródła ciepła rozpoczęła się przed wejściem w życie Regulaminu, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej stan 
faktyczny przed rozpoczęciem wymiany (zdjęcia pieca, kotłowni, tabliczki znamionowej i.in.).

§ 4. Wysokość dofinansowania

1. Dotacja na wymianę źródła ciepła udzielana jest w wysokości 33% kosztów zakupu i montażu nowego 
źródła ciepła, lecz nie więcej niż 2 500 zł.

2. Łączna wartość przekazanych dotacji dla wszystkich wnioskodawców uczestniczących w przedsięwzięciu 
nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

3. Jeżeli zakup i montaż nowego źródła ciepła dofinansowane jest również z innych środków, to łączna kwota 
wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków własnych budżetu Gminy Strzelce Opolskie, 
nie może przekroczyć całkowitych kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła udokumentowanych fakturami 
VAT lub rachunkami.

§ 5. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

1. Udzielenie dofinansowania może nastąpić na wniosek uprawnionych osób, o których mowa w § 1 ust. 4, pod 
warunkiem stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego źródła ciepła.

2. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod 
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
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2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca 
z przewodem kominowym;

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia 
mieszkalnego.

3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa pisemny wniosek, zgodny ze wzorem załączonym do 
Regulaminu o przyznanie dotacji w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem.

5. Niekompletne wnioski, po bezskutecznym wezwaniu Wnioskodawcy do ich uzupełnienia, zostaną 
odrzucone, w szczególności z takich powodów jak:

1) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną;

2) złożenie wniosku bez podpisu Wnioskodawcy;

3) brak możliwości udokumentowania usunięcia starych źródeł ciepła w przypadku wymian rozpoczętych przed 
dniem wejścia w życie Regulaminu.

6. Wszystkie wnioski poddawane są w sposób ciągły weryfikacji przez Komisję oceniającą wyznaczoną przez 
Burmistrza Strzelec Opolskich.

7. Kwalifikacja wniosków do dofinansowania w danej edycji odbywać się będzie w oparciu o zadeklarowany 
we wniosku termin wymiany źródła ciepła, mieszczący się w danym roku budżetowym.

8. O zakwalifikowaniu się do dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

9. Kolejność wypłaty dotacji uwarunkowana jest terminem zakończenia wymiany źródła ciepła.

10. Wnioskodawca zobowiązuje się do wymiany źródła ciepła w terminie określonym we wniosku 
o przyznanie dotacji oraz zgłoszeniu zakończenia wymiany źródła ciepła.

11. Zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a Wnioskodawcą nastąpi po 
potwierdzeniu przez Komisję oceniającą faktycznego zakończenia montażu nowego źródła ciepła.

12. Umowa zawierać będzie w szczególności:

1) cel, na jaki dotacja została przyznana;

2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności;

3) określenie terminu oddania zmodernizowanego źródła ciepła do eksploatacji i skutki niewykonania umowy;

4) opis trybu kontroli;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

13. Jeżeli z listy zakwalifikowanych wniosków wynikać będzie, że zapotrzebowanie dofinansowanie jest 
większe od środków zaplanowanych w budżecie gminy na dany rok budżetowy, umowy zawierane będą 
z Wnioskodawcami do wysokości środków w budżecie.

14. Wnioskodawcy zakwalifikowani do Programu w ramach danej edycji, którzy nie otrzymają dofinansowania 
w danym roku z powodu niewystarczającej ilości środków w budżecie Gminy, otrzymają dofinansowanie ze 
środków przeznaczonych na realizację Programu w kolejnych latach.

15. Dotacja w wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostanie wypłacona w terminie 
określonym w umowie cywilnoprawnej.

16. W przypadku, gdy wymiana źródła ciepła nie zostanie zrealizowana przez Wnioskodawcę w terminie 
określonym we Wniosku, wówczas Gmina nie udzieli dotacji Wnioskodawcy i nie przysługuje mu z tego tytułu 
roszczenie.

17. Wnioskodawca jest zobowiązany do użytkowania nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 3 lat od 
daty zakończenia wymiany źródła ciepła.

18. Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo:

1) możliwości przeprowadzenia kontroli w lokalu/budynku należącym do Wnioskodawcy przez Komisję 
oceniającą, w terminie do lat 3 licząc od daty odbioru;
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2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu;

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku, w postaci urządzeń niespełniających warunków 
niniejszego Regulaminu;

3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami, w przypadku 
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem bądź warunkami Regulaminu i umowy.

19. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Strzelce Opolskie:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 
15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Gminy Strzelce Opolskie
o zakończeniu wymiany źródła ciepła.

2. Wszelkie sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie zostaną ujęte w Umowie o udzielenie dotacji.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu dotacji

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie 

Gminy Strzelce Opolskie

1. Imiona i nazwiska Wnioskodawców (wszyscy właściciele lokalu/budynku mieszkalnego):2*

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………………………….

2. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą Strzelce Opolskie:

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy:

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………………………….

4. Numer telefonu do kontaktu

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Dokładny adres planowanej wymiany źródła ciepła:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła1*: 

a) kominek, ...............szt., ………… kW

b) piec kaflowy, ...............szt., ………… kW

c) piec pokojowy, ...............szt.,………… kW

d) trzon kuchenny (kuchnia etażowa), ...............szt.,………… kW

e) kocioł na koks, węgiel lub drewno ...............szt.,………… kW

7. Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa: 1*3*

1) węgiel (w tym miał, ekogroszek, koks) –………………………………………………………... kg lub Mg,

2) drewno …………………………………………………………………………………………...……… m3,

3) inne ………………………………………………………………………………….………………………

8. Szczegółowy opis planowanej wymiany źródła ciepła:

…………………………………………………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………................
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9. Rodzaj i moc nowo zainstalowanego źródła ciepła

a) ogrzewanie gazowe, …………..kW

b) olejowe, …………..kW

c) elektryczne, …………..kW

d) podłączenie do sieci ciepłowniczej, …………..kW

e) kocioł na paliwo stałe, spełniający wymagania klasy 5, (PN-EN 303-5:2012)2*…………..kW

10. Rodzaj i ilość planowanego zużycia paliwa ekologicznego1*:

1) gazu -  ……………………m3,

2) oleju opałowego -  …………………. l/m3,

3) energii elektrycznej -  ……………….kWh,

4) inne (węgiel, ekogroszek, pelet, drewno) - …….……….Mg/m3

11. Termin realizacji (dzień/miesiąc/rok):

……………………………………………........................................................................................................

12. Wysokość poniesionych kosztów na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne 
źródło ciepła:2*

…………………………………………zł

Oświadczam/-y, iż:

1) dotacja, o udzielenie której ubiegam/-y się dotyczy / nie dotyczy2* nieruchomości, na której jest prowadzona/ 
zarejestrowana działalność gospodarcza;

2) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń 
o przyznanie dotacji;

3) na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymaliśmy / nie otrzymaliśmy2* dofinansowania z innych 
źródeł w kwocie…………………………………………………………

4) oświadczam, iż stale korzystam ze źródła ciepła, będącego przedmiotem dofinansowania.

Strzelce Opolskie, dnia …………………………

1) …………………………………….….……

2) ……………………………………..………

3) …………………………………….……….

(podpisy Wnioskodawców lub osób reprezentujących Wnioskodawców)

__________________________

1* właściwe zakreślić;

2* niepotrzebne skreślić;

3* nie dotyczy inwestycji polegających na wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania w budynkach 
nowo wzniesionych lub w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych oraz zakupie i montażu 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub 
wspomagania centralnego ogrzewania;
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu dotacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dotacji 
w ramach programu „Oddychaj bez smogu” w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wzięcia udziału 
w niniejszym programie.

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.

……………………………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.1)  (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:

1) administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Strzelce Opolskie, reprezentowana przez Burmistrza, 
pl. Myśliwca 1, 47 – 100 Strzelce Opolskie;

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Karolina Kozołup, e- mail: abi@strzelceopolskie.pl , 
tel. 77 404 93 73;

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w programie „Oddychaj bez 
smogu”;

4) odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) dane zawarte we wniosku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) dane przechowywane będą zgodnie z ich kategoriami archiwalnymi opisanymi w ustawie;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pan/Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału 
w programie „Oddychaj bez smogu”;

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1) Rozporządzenie 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
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