Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie dnia 30 czerwca 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 400a pkt 21 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.)
Rada Miejska w Andrychowie
uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2019r. poz. 3693), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 dodaje się:
a) ust. 4 b w brzmieniu: „Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz
podwójnego finansowania).”,
b) ust. 9 w brzmieniu: „ Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe opalane paliwem stałym jest
możliwa tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia budynku mieszkalnego/mieszkania
do sieci ciepłowniczej.”,
2) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (np.
odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi
Wieczyste); akt poświadczenia dziedziczenia; postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) lub
kserokopię takiego dokumentu po przedłożeniu oryginału,
- pisemną zgodę właściciela/administratora budynku mieszkalnego/mieszkania na wykonanie zmiany
systemu ogrzewania przez Wnioskodawcę wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy
oraz kserokopię umowy najmu lub innego dokumentu uprawniającego do władania budynkiem
mieszkalnym/mieszkaniem - w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości ,
- zgodę pozostałych właścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze
zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy – w przypadku współwłasności.”,
b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „Nieprzystąpienie Wnioskodawcy do zawarcia umowy dotacji w terminie
3 dni od daty pisemnego zawiadomienia uznaje się za rezygnację z udzielenia dotacji.”,
3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dotacji na wymianę
istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo
stałe w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu, na ogrzewanie proekologiczne od 1 stycznia do
31 października danego roku kalendarzowego.”,
b) dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Wnioski należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu
Miejskiego lub za pośrednictwem poczty, bądź przez Kuriera. Podstawą określenia kolejności złożenia
wniosków w terminie ich składania jest:
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- w przypadku złożenia wniosku osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie
lub doręczenia wniosku przez Kuriera - data i godzina wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego
w Andrychowie ,
- w przypadku przesłania wniosku pocztą – wnioski doręczone w tym samym dniu zostaną zarejestrowane
z oznaczeniem jednakowej daty (dzień i godzina) wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego
w Andrychowie.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wnioski złożone w terminie, a nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym
z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na w/w cel, zostaną realizowane w pierwszej
kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji, o ile
Gmina Andrychów przeznaczy środki finansowe na ten cel.”,
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego, lub mieszkania udzielana jest na
częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym
systemem ogrzewania poniesionych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 i wynosi:
a) do 60% kosztów, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł dla ogrzewania:
- gazowego przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego
(c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego,
- olejowego przy zastosowaniu kotła olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego
(c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,
- olejowo-gazowego przy zastosowaniu kotła gazowo-olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub
dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu i oleju
o których mowa w ust. 1 lit. a, tiret 1 i 2,
- elektrycznego przy zastosowaniu urządzeń grzewczych i elementów grzejnych,
b) do 60% kosztów, nie więcej niż 5 000,00 zł dla ogrzewania wykorzystującego tzw.
alternatywne źródła energii, przez co rozumie się:
· ogrzewanie elektryczne z elektrowni wiatrowej lub elektrowni wodnej,
· ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła,
· ogrzewanie za pomocą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła gazowo-olejowego
określonych w ust. 1 lit. a, tiret 1, 2, 3, , niskoemisyjnego kotła c.o. nowej generacji na
paliwo stałe, kominka z systemem rozprowadzania ciepła określonych w ust. 1 lit. c tiret 1,
2, skojarzonego z pracą kolektorów słonecznych,
c) do 30% kosztów, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł dla ogrzewania:
- przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. lub c.o + c.w.u. nowej generacji na paliwo
stałe (w tym eko-groszek, biomasa) – z automatycznym podawaniem paliwa stałego. Kotły
na paliwa stałe nie mogą posiadać dodatkowego rusztu do palenia ręcznego oraz muszą
spełniać spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/EC (2009/125/WE). Nowe kotły nie mogą mieć
zainstalowanych dodatkowych urządzeń służących poprawie jakości spalin, tzn.
elektrofiltrów, cyklonów, itp.,
- przy zastosowaniu kominka z systemem dystrybucji gorącego powietrza o mocy nominalnej
co najmniej 10 kW, spełniającego wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC (2009/125/WE).
2. W przypadku podłączenia przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 budynku mieszkalnego lub
mieszkania do zbiorczej sieci cieplnej (z wyjątkiem, o którym mowa w § 2 ust. 9), dotacja udzielana jest na
pokrycie części kosztów wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej i/lub za zakup elementów związanych
z nowym systemem ogrzewania i wynosi do 60% kosztów, nie więcej niż 2 000,00 zł.”;
5) w § 6:
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca, w terminie określonym w umowie
lecz nie później niż do 15 listopada roku, w którym nastąpiło udzielenie dotacji składa wniosek o wypłatę
dotacji wraz z następującymi załącznikami :
a) ogrzewanie gazowe
- kserokopią dokumentu potwierdzającego dostawę (odbiór) gazu na potrzeby nowego źródła ogrzewania
np. umowa na dostawę gazu, aktualne warunki przyłącza. Umowa na dostawę gazu musi być zawarta po
dacie zawarcia umowy o dotację pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół z montażu
i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane przez instalatora wykonującego
zmianę systemu ogrzewania) zawierający informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym
dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu (w przypadku pieców,
o których mowa w §2 ust. 7) starego źródła ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania;
terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego
źródła ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. karta przekazania
odpadu),
- oryginałem faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.
W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy
przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez dostawcę bądź instalatora wykonującego zmianę
systemu ogrzewania, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz z wysokością kosztów
jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami
Regulaminu. Oryginał faktur i/lub rachunków zostanie zwrócony Wnioskodawcy po ich weryfikacji
i umieszczeniu na nich adnotacji dotyczącej udzielonej dotacji;
b) ogrzewanie elektryczne
- kserokopią dokumentu potwierdzającego dostawę energii na potrzeby nowego źródła ogrzewania np.
umowa na dostawę energii, aktualne warunki techniczne lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji
elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę wydane po dacie podpisania
umowy z Gminą Andrychów,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół z montażu
i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane przez instalatora wykonującego
zmianę systemu ogrzewania) zawierający informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym
dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu (w przypadku pieców,
o których mowa w §2 ust. 7) starego źródła ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania;
terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego
źródła ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. karta przekazania
odpadu),
- oryginałem faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.
W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy
przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez dostawcę bądź instalatora wykonującego zmianę
systemu ogrzewania, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz z wysokością kosztów
jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami
Regulaminu. Oryginał faktur i/lub rachunków zostanie zwrócony Wnioskodawcy po ich weryfikacji
i umieszczeniu na nich adnotacji dotyczącej udzielonej dotacji;
c) ogrzewanie z wykorzystaniem kotła nowej generacji (niskoemisyjnego) na paliwo stałe lub kominka
z systemem dystrybucji gorącego powietrza
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- kserokopią dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół z montażu
i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane przez instalatora wykonującego
zmianę systemu ogrzewania) zawierający informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym
dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu (w przypadku pieców,
o których mowa w §2 ust. 7) starego źródła ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania;
terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego
źródła ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. karta przekazania
odpadu),
- oryginałem faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.
W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła/kominka wraz
z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez dostawcę bądź instalatora
wykonującego zmianę systemu ogrzewania, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz
z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji
zgodnie z założeniami Regulaminu. Oryginał
faktur i/lub rachunków zostanie zwrócony
Wnioskodawcy po ich weryfikacji i umieszczeniu na nich adnotacji dotyczącej udzielonej dotacji,
- kserokopią aktualnego dokumentu – potwierdzającym spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie
z Dyrektywą 2009/125/EC np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez
laboratorium badawcze posiadające akredytację Centrum Akredytacji;
d) inne ogrzewanie
- kserokopią dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół z montażu
i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane przez instalatora wykonującego
zmianę systemu ogrzewania) zawierający informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym
dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu (w przypadku pieców,
o których mowa w §2 ust. 7) starego źródła ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania;
terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego
źródła ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym,
- kserokopią dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. karta przekazania
odpadu),
- oryginałem faktur i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki.
W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż nowego źródła ogrzewania
wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez dostawcę bądź instalatora
wykonującego zmianę systemu ogrzewania, zawierający wykaz zakupionych elementów wraz
z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji
zgodnie z założeniami Regulaminu. Oryginał
faktur i/lub rachunków zostanie zwrócony
Wnioskodawcy po ich weryfikacji i umieszczeniu na nich adnotacji dotyczącej udzielonej dotacji,
- kserokopią aktualnego dokumentu – potwierdzającym spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie
z Dyrektywą 2009/125/EC np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez
laboratorium badawcze posiadające akredytację Centrum Akredytacji (dotyczy kotłów na paliwo stałe
i kominków skojarzonych z pracą kolektorów słonecznych).”;
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.”,
c) uchyla się ust. 7.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca
2016 r. nie ulegają zmianie.
§ 3. Wnioski o udzielenie dotacji nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały są
rozpatrywane na zasadach wynikających z niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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