
UCHWAŁA NR XLIII/305/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017  z dnia  27  września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu 
określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań 

inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się zmian Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na 
realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – w zakresie 
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały w sposób następujący:

1. W  § 1  ust. 20, 21 uchyla się 

2. W § 2 ust. 9  uchyla się

3.  § 3. ust. 1 litera a otrzymuje brzmienie

a) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze

- 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie:   nie więcej niż 
8000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego, - nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku 
budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego 
lokalu;

4.  § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie

2. Wysokość przekazanej Inwestorowi Dotacji będzie ustalana  na podstawie faktycznie poniesionych kosztów 
kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez Inwestora faktur i/lub rachunków na całość 
Inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych.

3. § 4. Otrzymuje nowe brzmienie o treści

1. Koszty kwalifikowane stanowią:

a) demontaż starego źródła ciepła.

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła.

c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu 
instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, 
montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła wkład kominowy – 
tylko w przypadku kotłów gazowych.
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d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u

e) inne elementy niewymienione w ust. 1 (pkt a-d) wskazane w przeprowadzonej ocenie energetycznej (audycie) 
w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

2. Wszystkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 
Inwestycji uznaje się za niekwalifikowane, a w szczególności:

a) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych Inwestycją; 

b) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio                   z celem Programu. 

c) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – jako elementu dodatkowego wyposażenia.

4. § 5. ust 13 otrzymuje brzmienie

13. Wniosek zostanie odrzucony w przypadku:

a) niespełnienia wymogów formalnych i nie uzupełniony w trybie opisanym w §5 ust. 11

b) gdy treść wniosku nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa w § 5 ust. 12

c) złożenia wniosku po terminie zakończenia naboru.

5. § 6. otrzymuje brzmienie  Tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji:

1. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, w terminie określonym w Umowie, Inwestor składa pisemny wniosek 
o wypłatę dotacji wraz z następującymi dokumentami:

a) trzy sztuki kserokopii faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Inwestora, potwierdzających poniesione 
wydatki – oryginały do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych 
kosztów, Inwestor załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora 
zawierające kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych);

b) dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki;

c) sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcą dokonującego wymiany systemu ogrzewania protokół odbioru 
technicznego lub zaświadczenie zawierające co najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałym odłączeniu 
Starego źródła ciepła         i montażu Nowego źródła ciepła wraz z podaniem terminu wymiany paleniska, liczby 
trwale wyłączonych palenisk lub kotłowni na paliwa stałe (starej generacji), informację o mocy (w kW) 
zdemontowanego źródła ciepła (nie dot. pieców kaflowych) oraz dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła 
tj. moc kotła w kW, sprawność cieplna, rodzaj i szacowane zużycie paliwa;

d) w przypadku montażu kotła na biomasę kserokopię dokumentu – aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny, 
wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Centrum Akredytacji – kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem;

e) potwierdzenie złomowania Starego źródła ciepła;

f) kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub kserokopię umowy 
sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego.

2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o wypłatę Dotacji Inwestor zostanie wezwany 
do uzupełniania wniosku. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę Dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu.

4. Przed   rozliczeniem   dotacji   osoby   upoważnione   przez  Burmistrza  dokonają   oględzin w miejscu 
wykonania Inwestycji, w celu sprawdzenia zgodność wykonania zadania z umową. Z oględzin sporządza się 
protokół.

5. Osoba upoważniona przez Burmistrza dokona weryfikacji poprawności złożonego wniosku o wypłatę 
dotacji. Przyjęcie wniosku winno zostać potwierdzone pisemną adnotacją   i podpisem osoby upoważnionej przez 
Burmistrza. Przyjęcie wniosku o wypłatę dotacji stanowi jednocześnie rozliczenie dotacji.

6. Przez pięć lat od zakończenia inwestycji polegającej na wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Brzesko 
Inwestor jest zobowiązany do użytkowania Nowego źródła ciepła, zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi 
określonymi w instrukcji, jako jedynego źródła ciepła służące do centralnego ogrzewania budynku.

7. Inwestor zobowiązuje się do:
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a) likwidacji starego kotła i bezpieczną jego utylizację

b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła

c) nie dokonywania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalenie odpadów (np. dorobiony 
dodatkowy ruszt)

d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producentów urządzenia                 w instrukcji 
użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie próbki paliwa,

e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem, jeżeli 
warunek ten będzie wynikał z instrukcji użytkowania kotła

f) prowadzenia eksploatacji zabudowanego kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR;

g) dokonywania niezbędnych zgodnych z instrukcją obsługi i DTR urządzeń, przeglądów i konserwacji w okresie 
gwarancji na swój koszt;

h) udostępniania pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez służby Operatora Programu, Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz Instytucji Zarządzającej RPO WM;

i) przechowywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy rachunki (dowody) zakupu paliwa 
odpowiadającego wymaganiom do spalania  w zamontowanym piecu c.o. oraz przedstawiał je na wezwanie 
Operatora Programu, Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz Instytucji Zarządzającej RPO WM;

6. § 7 otrzymuje brzmienie           Zwrot dotacjiW przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranej nienależnie stosuje się przepisy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach 
publicznych  (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późń. zm.).

§ 2. 

 §   2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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