
Projekt

z dnia  17 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 
Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, zm. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, 
poz. 1648, poz. 1722) Rada Miejska w Lewinie Brzeski  uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na 
realizację zadań służących ochronie powietrza , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami, składają do Burmistrza 

Lewina Brzeskiego pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi 

wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot 
mieszkaniowych);

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego 
lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych;

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu 
grzewczego;

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Brzeskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane;

6) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych form wsparcia finansowego na modernizację 
systemu ogrzewania, w budynku/w lokalu wskazanym we wniosku.
3. Kompletne wnioski, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się środków 

przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel, przechodzą na następny rok budżetowy
4. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Lewinie Brzeskim udzielają na bieżąco informacji o możliwości pozyskania dotacji ze 
środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku.”;

2) § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 2 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich 

wpływu.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego wypełnienia 

i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach, niekompletności 
wniosku, bądź nieprawidłowości jego wypełnienia, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia 
dokumentów.

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy 
dotacji pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a wnioskodawcą.

4. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim zawiadamia wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie 
podpisania umowy.”;
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3) § 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. 1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej z Gminą Lewin 

Brzeski.
2. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo władaniem nieruchomością, 

w której będzie realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji lub obowiązującą umowę najmu 
budynku lub lokalu.

3. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała 
likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, 
kotłów opalanych paliwem stałym tj. węgiel lub koks).

5. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło 
ogrzewania.

6. Dofinansowaniu nie podlega:
1) prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia, koszt wykonania projektu, 

uzyskania uzgodnień i pozwoleń itp
2) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów 

i innych);
3) koszt montażu nowego źródła ogrzewania;
4) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania;
5) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej;
6) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji c.o.;
7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania 

w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.
7. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić 

w przypadku:
1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia 

połączenia pieca z przewodem kominowym;
2) piece kaflowe wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;
3) występowania kominka:

a) opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego,
b) stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego,
c) niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

8. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania wniosków.
9. W przypadku wyczerpania środków budżetowych, wnioskodawcy, którzy złożyli kompletne 

wnioski uprawnieni będą do uzyskania dotacji w kolejnym roku budżetowym.
10. Dofinansowaniu podlegają inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie i zakończone po zawarciu umowy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.
  
Sporządził:
Wydz. GK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie 

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców realizacją przedsięwzięć polegających 

na wymianie systemów grzewczych na systemy proekologiczne, których wymiana docelowo 

przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie, dokonuje się zmian w zasadach 

ubiegania się o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. 

W załączniku do Uchwały nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 

marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza tj. w § 2, §4 i §5 

Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lewin Brzeski dotacji celowej na 

dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ekologiczne, wprowadza się następujące zmiany: 

Terminy i sposób składania wniosków 

§ 2. 

1. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami, składają do Burmistrza 

Lewina Brzeskiego pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub 

odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia 

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; 

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na 

zmianę systemu grzewczego; 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę 

Brzeskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

6) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych form wsparcia finansowego na 

modernizację systemu ogrzewania, na nieruchomości/w lokalu wskazanym we 

wniosku. 

3. Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, 

przyjmowane są do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten 

cel w danym roku budżetowym.  

4. Kompletne wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1 lub których 

realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków przechodzą na następny 

rok budżetowy, o ile w budżecie Gminy Lewin Brzeski będą zaplanowane na ten cel środki.  

3.  Kompletne wnioski, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się 

środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel, przechodzą na następny rok 

budżetowy. 

4.  Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim udzielają na bieżąco informacji o możliwości 

pozyskania dotacji ze środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych na ten cel w 

danym roku. 
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Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji 

§ 4. 

1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 §2 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według 

daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2.  

2. Ocena formalna polega na niezwłocznym sprawdzeniu wniosku pod względem 

prawidłowości jego wypełnienia i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków 

w złożonych dokumentach, niekompletności wniosku, bądź nieprawidłowości jego 

wypełnienia, wnioski będą zwracane Wnioskodawcom w celu ich uzupełnienia, 

Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia dokumentów. 

3.    Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty wpływu.  

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia 

umowy dotacji pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a wnioskodawcą. 

4. Urząd Miejski w Lewinie Brzeski zawiadamia wnioskodawców o przyznaniu dotacji i 

terminie podpisania umowy. 

 

Warunki przyznania dotacji 

§ 5. 

1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z Gminą 

Lewin Brzeski przed poniesieniem kosztów, o których mowa w §1 ust. 4 i przystąpieniem 

do realizacji zadania.  

2. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo władaniem 

budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym 

nieruchomością, w której będzie realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji lub 

obowiązującą umowę najmu budynku lub lokalu.  

3. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie 

nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała 

likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących 

ogrzewaniu pieców, kotłów opalanych paliwem stałym tj. węgiel lub koks).  

5. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło 

ogrzewania.  

6. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia, koszt 

wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń itp 

2) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 

klimatyzatorów i innych); 

3) koszt montażu nowego źródła ogrzewania; 

4) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 

5) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej; 

6) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej 

instalacji c.o.; 

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz 

modernizacja ogrzewania w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym 

jedno ekologiczne. 

7. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można 

odstąpić w przypadku: 

1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego 

usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 

2) piece kaflowe wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu 

elektrycznym;  
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3) występowania kominka: 

a) opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego;  

b) stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego; 

c) niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło. 

6.    Dotacja przysługuje na inwestycje realizowane w roku, w którym udzielane będzie 

dofinansowanie.  

8. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania wniosków. 

9. W przypadku wyczerpania środków budżetowych, wnioskodawcy, którzy złożyli 

kompletne wnioski uprawnienie będą do uzyskania dotacji w kolejnym roku budżetowym.  

10. Dofinansowaniu podlegają inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż po dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie i zakończone po zawarciu umowy. 

 

Przyjęta Uchwała nr XLIII/380/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 

2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza wraz z ww. proponowanymi 

zmianami ma na celu ochronę i poprawę stanu powietrza atmosferycznego poprzez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, 

pochodzących ze spalania paliwa stałego w piecach i kotłowniach pracujących na potrzeby 

centralnego ogrzewania. 
 

Id: 3589BE1E-9C77-4B82-A4C1-27E1DE0EBB08. Projekt Strona 3




