
OGŁOSZENIE 

 

 Na podstawie §3 załącznika do uchwały nr XVVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy                 

z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych              

z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza (Dz. Urz. Woj. 

Wielk.z 2020  poz. 1202) oraz uchwały nr  L/312/2022 Rada Miejska w Opalenicy z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza „Regulamin udzielania dotacji celowych     

z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie 

gminy Opalenica” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1202) 

 

Burmistrz Opalenicy 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia inwestycyjne 

służące poprawie jakości powietrza, polegające na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych 

oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła, 

opartych na paliwie stałym. 

W pierwszej kolejności dotacje udzielane będą na: 

1. kotły gazowe, 

2. kotły olejowe, 

3. kotły olejowo – gazowe, 

4. ogrzewanie elektryczne, 

5. wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, 

6. pompy ciepła, 

w drugiej kolejności na: 

7. kotły na paliwo stałe z zachowaniem następujących warunków: 

a) spełniające wymagania Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej              

i norm emisyjnych, 

b) umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, 

nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, 

c) posiadające certyfikat zgodności z normą 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” lub nowszą, wydaną przez właściwą 

jednostkę certyfikującą, 

d) spełniające wymagania klasy 5. 

 

 Wnioski o dotację należy składać w wersji papierowej od dnia 2 do 31 maja 2022 r.   w Urzędzie 

Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, pok. 01, przy czym potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na 

pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.  

Wnioski złożone przed i po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 Z dotacji nie można finansować przedsięwzięcia realizowanego z innych środków publicznych,                   

w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100% kosztów przedsięwzięcia. 

UWAGA: Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej 

wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów 

dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.        

         

 Dotacja przeznaczona może być na dofinansowanie zakupów i prac, realizowanych  w obiektach na 

terenie miasta i gminy Opalenica, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji w zakresie §2 ust. 1 

pkt 1-6 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące 

poprawie jakości powietrza, realizowanych na terenie gminy Opalenica.  



 

Można ubiegać się o dofinansowanie  do  50% kosztów ale nie więcej niż: 

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

a) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, olejowe 

lub olejowo-gazowe, 

b) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła, 

c) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne, 

d) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł 

cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,  

e) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły spełniające 

wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzeń oraz emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub nowszej, spełniające 

wymagania Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm 

emisyjnych, umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem 

zgazowujących paliwo, nieposiadjące rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających 

jego zamontowanie, które uzyskały certyfikat wystawiony przez właściwą jednostkę 

certyfikującą; 

2) dla wyodrębnionego funkcjonalnie  lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym: 

a) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewania gazowe, olejowe i 

olejowo-gazowe, 

b) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne; 

c) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły na paliwo stałe 

spełniające wszystkie warunki określone w §1 ust. 1 pkt 7) Regulaminu; 

3) dla budynku wielorodzinnego: 

a) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie 

gazowe, olejowe i olejowo-gazowe lub pompę ciepła, 

b) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik ciepła/węzeł 

cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

 

 Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Opalenica                        

a Dotowanym, jej podpisanie może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej. Oznacza to, że 

dofinansowaniu podlegają wyłącznie przedsięwzięcia rozpoczęte po dacie podpisania umowy o 

udzielenie dotacji. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia i wcześniejszym 

uregulowaniu całej kwoty.   

 

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem  § 4 ust. 5 

Regulaminu i muszą być kompletne, czyli zawierać wszystkie załączniki opisane w załączniku nr 1 do 

Regulaminu, m. in. dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, a w przypadku 

najemców mieszkań – zgodę właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem o pokryciu kosztów 

przedsięwzięcia przez najemcę.  

 

  Przyznawanie dotacji odbywać się będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten 

cel w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na 2022 r., tj. kwoty 150.000,00zł.  

  

Wniosek i Regulamin o udzielenie dotacji do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim  w Opalenicy pok. 

01.  

  

Burmistrz Opalenicy 

 /-/ Tomasz Szulc 

 


