
UCHWAŁA NR XXII/178/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego 

ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019  
poz. 506 z późn. zmianami),  art. 221 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r.  poz. 896 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z późn. zmianami)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Olesno na zakup urządzeń 
wykorzystujących źródła energii odnawialnej, ekologicznych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Olesno, 
którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Olesno na zakup przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno, którego treść stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na 
modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy Olesno.

§ 4. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/178/20

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 3 marca 2020 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Olesno kosztów zakupu urządzeń 
wykorzystujących źródła energii odnawialnej, ekologicznych urządzeń grzewczych na terenie Gminy 

Olesno

 

§ 1. 1.  Środki Funduszu Gminnego są wydatkowane na dofinansowanie kosztów związanych 
z modernizacją źródła ciepła lub budowy nowego źródła ciepła oraz zakupem ekologicznych instalacji ciepłej 
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach, znajdujących się na terenie Gminy Olesno 
w ramach środków przeznaczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym lub mieszkania oraz posiadające własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a także 
wspólnoty mieszkaniowe z terenu gminy Olesno.

3. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji.

4. Dotacja na modernizację lub budowę proekologicznego ogrzewania dotyczy jedynie kosztów jego 
zakupu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

 

§ 2. 1.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego przez:

a) zainstalowanie niskoemisyjnych urządzeń grzewczych ogrzewanych ekologicznym paliwem ciekłym, 
gazowym lub stałym na pellet.

b) zainstalowanie ogrzewania elektrycznego oraz wykorzystanie do ogrzewania źródeł energii odnawialnej (np. 
pompa ciepła);

2. w przypadku zakupu i montażu urządzeń, o których mowa w ust. 1 lit. a) b) zlikwidowanie wszystkich 
tradycyjnych palenisk węglowych w istniejących domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i w mieszkaniach, 
w których instaluje się ekologiczne systemy grzewcze.

3. montaż instalacji solarnych lub pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

§ 3. 1.  Wymagane dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 2:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Oleśnie wraz z załącznikami,

b) dokument stwierdzający prawo do zajmowania lokalu lub budynku (tj. odpis z księgi wieczystej, akt 
notarialny lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela, a w przypadku wspólnoty dodatkowo wypis 
z rejestru gruntów),

c) w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli 
nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty,

d) kopia lub oryginał faktury VAT albo imiennego rachunku określających wartość zakupionych urządzeń,

e) potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez okazanie dokumentu z przekazania go 
do punktu skupu złomu.

 

2. Wniosek wraz z fakturą powinien być złożony w danym roku budżetowym.

3. Gmina zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w danym roku budżetowym z powodu 
braku środków w budżecie na dofinansowanie ww. przedsięwzięć.
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§ 4. 1.  Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok.

2. Kompletne wnioski są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Olesna.

3. W przypadku wyczerpania środków wnioski będą rozpatrywane i finansowane w latach następnych 
w miarę posiadanych środków.

4. Gwarancją przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania.

5. Podpisanie umowy na przyznanie dofinansowania jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji przez 
wnioskodawcę, że zakupione urządzenia będą eksploatowane, co najmniej przez 5 lat od dnia zamontowania.

 

§ 5. 1.  Przed wypłatą dofinansowania Gmina dokona sprawdzenia wykonania zadania na nieruchomości 
wnioskodawcy.

2. Kwota dofinansowania stanowi refundację poniesionych kosztów  w wysokości do 40% ceny brutto 
zabudowanych urządzeń, jednak nie więcej niż 2.000 złotych.

 

§ 6. 1.  Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji instalacji objętej dofinansowaniem 
w ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

2. Niedotrzymanie przez beneficjenta warunków eksploatacji instalacji określonych przez producenta 
(dostawcę) urządzeń, jak również pozostałych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu 
i podpisanej umowy dofinansowania skutkować będzie zwrotem całej kwoty dofinansowania z ustawowymi 
odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/178/20

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 3 marca 2020 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Olesno

kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych na terenie Gminy Olesno

§ 1. 1. Środki z budżetu Gminy Olesno są wydatkowane na dofinansowanie kosztów związanych 
z zakupem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno, za wyjątkiem:

a) terenów objętych siecią kanalizacji sanitarnej, w ramach środków przeznaczonych w budżecie gminy na 
dany rok budżetowy;

b) kosztów zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;

c) kosztów sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

2. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości 
zabudowanej budynkiem znajdującym się na terenie gminy Olesno.

3. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 
na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom 
ponoszącym koszty zakupu urządzeń do budowy oczyszczalni ścieków. Dotacja jest udzielona proporcjonalnie 
do poniesionych kosztów.

4. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków 
o dotację może ubiegać się ta osoba, która udokumentuje koszty zakupu urządzeń oczyszczalni ścieków. Jeżeli 
koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

5. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji.

6. Do korzystania z dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są uprawnione osoby, 
które wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/d (w ramach zwykłego 
korzystania z wód – art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywały przez okres minimum 5 lat.

7. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo, obejmuje pokrycie części kosztów zakupu urządzeń 
przydomowej oczyszczalni ścieków.

8. Dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków objęte są urządzenia posiadające aktualną 
aprobatę techniczną wydaną  na terenie unii Europejskiej.

§ 2. 1. Wymagane dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 ust.1:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Oleśnie wraz z załącznikami,

b) dokument stwierdzający prawo do zajmowania lokalu lub budynku (tj. odpis z księgi wieczystej, akt 
notarialny lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela, a w przypadku dodatkowo wypis z rejestru 
gruntów),

c) w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli 
nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty,

d) kopia lub oryginał faktury VAT albo imiennego rachunku określających wartość zakupionych urządzeń 
oczyszczalni ścieków.

2. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony wraz z fakturą w danym roku budżetowym.

3. Gmina zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w danym roku budżetowym z powodu 
braku środków w budżecie na dofinansowanie ww. przedsięwzięć.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać przez cały rok.

2. Kompletne wnioski są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Olesna.

3. W przypadku wyczerpania środków  wnioski będą rozpatrywane i finansowane w latach  następnych 
w miarę posiadanych środków.
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4. Gwarancją przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy, o udzielenie dofinansowania.

5. Podpisanie umowy na przyznanie dofinansowania, jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji przez 
wnioskodawcę o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co najmniej przez 5 lat od dnia 
zamontowania.

§ 4. 1. Przed wypłatą dofinansowania Gmina dokona sprawdzenia wykonania zadania związanego 
z wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości wnioskodawcy.

2. Kwota dofinansowania stanowi refundację poniesionych kosztów  w wysokości do 40% ceny brutto 
zabudowanych urządzeń, jednak nie więcej niż 2.500 złotych.

§ 5. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na 
której budowę zostało przyznane dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

2. Niedotrzymanie przez beneficjenta warunków eksploatacji instalacji określonych przez producenta 
(dostawcę) urządzeń, jak również pozostałych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu 
i podpisanej umowy dofinansowania skutkować będzie zwrotem całej kwoty dofinansowania z ustawowymi 
odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania.
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