UCHWAŁA NR IV/35/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji
zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 650, 1356, 1564, 1590, 1592) Rada Miejska w Prudniku uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów
związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik,
wprowadza się następujące zmiany:
1 ) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dotacji kwalifikowane są następujące inwestycje:
1) podłączenie wnioskowanej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych źródeł ogrzewania na paliwa: ekogroszek, pellet, biomasę,
gaz, olej opałowy, prąd elektryczny w tym pompy ciepła – stanowiące główne źródło ogrzewania
w tym kotły węglowe, piece oraz paleniska opalane drewnem.
2. Dopuszcza się pozostawienie tradycyjnych źródeł ogrzewania w przypadku:
1) pieców kaflowych objętych ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia z przewodem kominowym;
2) pieców kaflowych wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu
elektrycznym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym;
3) istniejącego kominka bez płaszcza wodnego, używanego rekreacyjnie, stanowiącego element
dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów wynosi:
1) 2 000,00 zł do wymiany kotłów i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem spalania
i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone
w dodatkowe palenisko, posiadające świadectwo badań emisyjnych – „znak bezpieczeństwa
ekologicznego” i spełniające wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012;
2) 2 000,00 zł do wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie:
a) gazowe,
b) olejowe,
c) elektryczne,
d) z wykorzystaniem pompy ciepła;
3) 11 000,00 zł przy podłączeniu wnioskowanej nieruchomości wielorodzinnej do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
4) 6 000,00 zł przy podłączeniu wnioskowanej nieruchomości jednorodzinnej do miejskiej sieci
ciepłowniczej.”;
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3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski niezrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie będą stanowić
podstawy udzielenia dotacji na rok następny, z wyjątkiem wniosków o podłączenie wnioskowanej
nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, których to rozliczenie następuje w roku następnym po
wykonaniu inwestycji.”;
4) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw,
klimatyzatorów i innych z wyłączeniem pieców akumulacyjnych)”;
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Po wykonaniu wymiany źródła ogrzewania w terminie do 14 dni od dnia zakończenia inwestycji
wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi:
1) zgłoszenie wykonania inwestycji;
2) faktury/rachunki wystawione na wnioskodawcę, na których winny być wyszczególnione koszty,
o których mowa w § 3, wraz z potwierdzeniem zapłaty;
3) protokół instalatora z podłączenia źródła ogrzewania;
4) opinię sporządzoną przez mistrza kominiarskiego w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło
ekologiczne węglowe (pellet, biomasę), gazowe, olejowe;
5) protokół próby szczelności instalacji gazowej w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło gazowe;
6) protokół odbioru sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w przypadku
wymiany źródła ciepła na źródło elektryczne;
7) w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej umowę o dostawę ciepła
na nowe przyłącze zawartą z Zakładem Energetyki Cieplnej Prudnik;
8) oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu/nieuzyskaniu dotacji ze środków publicznych od innego
podmiotu na wnioskowaną inwestycję.
2. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, innych niż
wymienione w ust. 1, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za kwalifikowalne.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Alicja Isalska
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