UCHWAŁA NR XXXIX/73/2013
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu
grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 400a
ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154
poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227,
Nr 76 poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 215
poz. 1664,Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, z 2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 182 poz. 1228,
Nr 63poz. 322, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 94 poz. 551, Nr 178 poz. 1060, Nr 224
poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, z 2013 r. poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, poz. 21, poz. 139,
poz. 165), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego
w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wprowadza się
następujące zmiany:
1) użyty we wszystkich przypadkach w tytule oraz w treści uchwały wyraz ,,grzewcze”
zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem ,,ogrzewcze”;
2) §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zwanej dalej ,,dotacją", polegającej na
zmianie systemu ogrzewczego w budynkach poprzez:
1) przyłączenie wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
2) wymianę urządzenia ogrzewczego opalanego węglem lub koksem, w tym pieca lub
trzonu kuchennego, na ekologiczne urządzenie ogrzewcze;
3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynku w związku z likwidacją
urządzenia ogrzewczego będącego piecem lub trzonem kuchennym i połączeniem tej
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instalacjiz ekologicznym urządzeniem ogrzewczym lub przyłączeniem tej instalacji
do miejskiej sieci ciepłowniczej.”.
2. Przez ekologiczne urządzenie ogrzewcze rozumieć należy w szczególności: pompę
ciepła, kocioł gazowy, elektryczny, olejowy oraz kocioł na ekologiczne paliwo stałe
(ekogroszek, biomasa, pellety, itp.).”;
3) w § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokonają: likwidacji lub trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem lub
koksem od istniejącej
a) instalacji ogrzewczej
lub
b) likwidacji lub trwałego odcięcia pieca lub trzonu kuchennego od przewodów
kominowych.”;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość dotacji wynosi:
1) na realizację inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 50% kosztów
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1000 złotych brutto;
2) na realizację inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - 50% kosztów
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2000 zł brutto;
3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) realizowanych w budynkach jednorodzinnych - 50% kosztów kwalifikowanych,
nie więcej jednak niż 1000 zł,
b) realizowanych w budynkach wielolokalowych - iloczyn kwoty 800 zł i liczby
lokali objętych inwestycją.
2. Inwestor może ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację poszczególnych
inwestycji,o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 bądź łącznie: na wykonanie
wewnętrznej instalacji ogrzewczej i zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub
wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej i przyłączenie jej do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
3. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty kwalifikowane
poniesione przez inwestora w roku realizowania inwestycji, wykazane fakturami
(rachunkami) wystawionymi przez wykonawcę przyłącza lub instalacji bądź sprzedawcę
ekologicznego urządzenia ogrzewczego. Za koszty kwalifikowane uważa się wyłącznie
wydatki poniesione bezpośrednio na:
1) przyłączenie wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
2) zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego;
3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej.
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4. Dotacja nie może być przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przez
inwestora w części, w jakiej zostały one sfinansowane z innych środków publicznych,
w szczególności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.”;
5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w roku, w którym realizowana jest inwestycja, do dnia 30 listopada
danego roku, nie później jednak niż przed zakończeniem realizacji inwestycji. Przez
zakończenie realizacji inwestycji rozumie się:
1) sporządzenie przez wykonawcę przyłącza i inwestora protokołu odbioru robót –
w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej
sieci ciepłowniczej;
2) uruchomienie zakupionego ekologicznego urządzenia ogrzewczego;
3) zakończenie robót polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji ogrzewczej
przed jej połączeniem z ekologicznym urządzeniem ogrzewczym lub przed jej
przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.”;
6) w §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie przez inwestora:
1) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w przypadku, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
2) protokołu odbioru robót – w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji
ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź oświadczenia inwestora
o uruchomieniu zakupionego ekologicznego urządzenia ogrzewczego, lub
o wykonaniu wewnętrznej instalacji ogrzewczej;
3) faktury (rachunku) o której mowa w § 3 ust. 3 wraz z dowodem zapłaty określonej
w niej kwoty;
4) umowy na sprzedaż ciepła zawartej przez inwestora z przedsiębiorstwem
energetycznym – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
– w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej
sieci ciepłowniczej;
5) protokołu komisji stwierdzającego, że w budynku nastąpiła:
a) likwidacja lub trwałe odcięcie urządzenia opalanego węglem lub koksem od
istniejącej instalacji ogrzewczej
lub
b) likwidacja lub trwałe odcięcie pieca lub trzonu kuchennego od przewodów
kominowych.”;
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7) § 8 skreśla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
mgr Janusz
Wojciech Kotasiak
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