
 

 

 

 UCHWAŁA NR L/945/22 

 RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych  

z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 i art. 403 ust. 4, 

ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, 1973, 

2269) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste 

powietrze – oddech dla Opola” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3855), zmienionej uchwałą  

nr XXXI/664/20 z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3045), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania mogą być również dofinansowane z innych źródeł, z uwzględnieniem zasad obowiązujących  

w programach, z których pozyskano środki z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może pokrywać 

kosztów poniesionych na ten sam wydatek sfinansowanych lub dofinansowanych z tych źródeł.”; 

2) w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych, 

na przykład węglowo-gazowych, węglowo-elektrycznych lub węglowo-olejowych, w przypadku 

posiadania kotła/pieca węglowego ogrzewającego cały lokal lub budynek, współpracującego  

z eksploatowanym ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub olejowym. Warunkiem otrzymania 

dotacji jest trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego ogrzewania 

proekologicznego, o którym mowa w § 2 pkt 2.”; 

3) w § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się posiadanie w lokalu lub budynku jednorodzinnym wyłącznie jednego urządzenia 

grzewczego typu: kominek/koza na drewno pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko 

jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do 

pozostałych pomieszczeń, a także stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych.”; 

4) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„kotle spełniającym standard emisyjny zgodny z ekoprojektem – należy przez to rozumieć kocioł na 

paliwo stałe, charakteryzujący się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 

emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/2282 z dnia  
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30 listopada 2016 r. ze zmianami, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo 

stałe, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą/certyfikującą w Europie, 

będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA;”; 

5) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„beneficjencie - należy przez to rozumieć osoby fizyczne (z wyłączeniem osób, które nabyły 

nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i wspólnoty mieszkaniowe 

ubiegające się o udzielenie dotacji w ramach Programu, legitymujące się tytułem prawnym do 

nieruchomości, wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;”; 

6) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„rozpoczęciu realizacji zadania – należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac związanych z likwidacją 

dotychczasowego systemu ogrzewania oraz instalacją ogrzewania proekologicznego, których 

przedmiot będzie objęty dotacją, oraz poniesienie jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją 

zadania, za wyjątkiem zaliczek poniesionych na poczet przyszłych prac lub dostaw;”; 

7) w § 3 w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„na zaliczki poniesione na pokrycie kosztów zakupu, montażu i dostawy przed podpisaniem umowy 

dotacji.”; 

8) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta 

Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, 

Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.”; 

9) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Od kontroli, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 9 i § 9 ust. 1, można odstąpić w uzasadnionych przypadkach 

m.in.: w stanie zagrożenia epidemiologicznego, stanie epidemii albo w razie niebezpieczeństwa 

szerzenia się choroby zakaźnej. W przypadku odstąpienia od przedmiotowej kontroli warunkiem 

rozliczenia dotacji będzie dostarczenie przez beneficjenta dokumentacji fotograficznej potwierdzającej 

stan po wykonaniu zadania. Miasto Opole poinformuje pisemnie lub telefonicznie beneficjenta  

o odstąpieniu od kontroli i wskaże termin dostarczenia dokumentacji fotograficznej.”; 

10) załącznik nr 1 do uchwały tj. Wzór wniosku P1 dla osoby fizycznej o udzielenie dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Opola na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne w lokalu lub budynku, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

11) załącznik nr 2 do uchwały tj. Wzór wniosku P2 dla wspólnoty mieszkaniowej o udzielenie dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne w lokalu lub budynku, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

12) załącznik nr 3 do uchwały tj. Wzór wniosku R1 o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej ze środków 

budżetu Miasta Opola do wykonanego zadania w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

13) załącznik nr 4 do uchwały tj. Pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta – przykładowy 

(pomocniczy) wzór, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

14) załącznik nr 5 do uchwały tj. Protokół odbioru końcowego zadania zrealizowanego w ramach „Programu 

Czyste powietrze – oddech dla Opola”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Do dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone  

w uchwale nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze  

- oddech dla Opola”, z późniejszymi zmianami z zastrzeżeniem, że dla wszystkich wniosków o wypłatę  

i rozliczenie dotacji obowiązywać będzie nowy wzór wniosku R1 o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Opola do wykonanego zadania w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla 

Opola”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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