
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/210/2020 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, zmienioną Uchwałą 

nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 

- art. 400a ust. 1 pkt. 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057) 

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice 

Rada Gminy Gierałtowice 

uchwala 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

15 grudnia 2016 r., poz. 6891), zmienionej Uchwałą nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 

29 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 września 2017 r., poz. 4657),  wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) likwidację wszystkich tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych i zainstalowanie nie 

węglowego niskoemisyjnego źródła ciepła. Przez likwidację tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub 

węglowych rozumie się usunięcie z nieruchomości wszystkich czynnych pieców/kotłów mułowo-

węglowych lub węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów 

kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku oraz kominków, które 

spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla 

sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji 
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i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 

pomieszczeń na paliwo stałe. 

2. § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

d) ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa), z jednym 

paleniskiem, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych 

wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie” 

3. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (np. termowentylatory, grzałki elektryczne 

w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan – butan i inne), jak również wszystkie kotły na paliwo stałe 

węglowe. 

4. § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem 

na paliwo stałe niewęglowe (biomasa), z jednym  paleniskiem, dodatkowo należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

a) aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 

sygnatariuszem wielostronnego  porozumienia o wzajemnym  uznawaniu akredytacji EA (European  

co-operation for Accreditation), potwierdzające spełnienie minimum standardu emisyjnego zgodnego  

z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012 

„Kotły grzewcze. Część  5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 

o mocy nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, 

b) zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości 

podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni. 

5. § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3. Wnioski rozpatrują przedstawiciele Gminy. 

4. Przedstawiciele Gminy sprawdzają wniosek oraz   przeprowadzają kontrolę w budynku lub lokalu 

mieszkalnym, potwierdzając spisanym protokołem zrealizowaną inwestycję. 

6. § 3 ust. 6 pkt 2 zostaje uchylony. 

7. § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) możliwości kontroli przestrzegania zapisów niniejszej uchwały do lat pięciu od daty pobrania przez 

Wnioskodawcę przyznanej dotacji (kontrolę przeprowadzają przedstawiciele Gminy, o których mowa w § 3 

ust. 3) 

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

15 grudnia 2016 r., poz. 6891), zmienionej Uchwałą nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 

29 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 września 2017 r., poz. 4657) wprowadza się następujące zmiany: 

1. pkt 8 wykazu załączników do wniosku otrzymuje brzmienie: 

8. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o. 

z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa), z jednym paleniskiem dodatkowo należy dołączyć 

następujące dokumenty: 

1) aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 

sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European  

co-operation for Accreditation), potwierdzające spełnienie minimum standardu emisyjnego zgodnego  
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z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN  303-5:2012 „Kotły 

grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznymi automatycznym  zasypem paliwa o mocy 

nominalnej do 500 kW -Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Paweł Szary 
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