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UCHWAŁA NR XXXVII/741/21
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza
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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 2020 r. poz. 1219; zm.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127 i poz. 2338, M. P. z 2020 r. poz. 899 i poz. 961)
- Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole
- wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, zmienionej
uchwałą nr XXVIII/568/20 z dnia 2 lipca 2020 r. i uchwałą nr XXXI/663/20 z dnia 29 października 2020 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„likwidacji indywidualnych źródeł ciepła - należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego
systemu ogrzewania opartego na kotłach, piecach, kominkach w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej
lub sieci gazowej”;
2) w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Odbiorcy końcowym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne będące właścicielami budynków
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się o udzielenie
dotacji w ramach Programu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego”;
3) w § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„ocenie energetycznej – należy przez to rozumieć opracowanie zawierające m.in. analizę zużycia
energii, określające stan techniczny obiektu oraz wykaz wykonanych lub zalecanych do wykonania
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wykonane w oparciu o Standard
minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i lokalu objętego dofinansowaniem
w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza, stanowiący załącznik do Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”;
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4) w § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„okresie trwałości projektu - należy przez to rozumieć okres 5 lat od ostatniej płatności dokonanej
przez IZ RPO WO 2014-2020. Odbiorcy końcowi zostaną poinformowani o dacie dokonania ostatniej
płatności za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Miasta Opola. W okresie trwałości projektu
nie zostanie zmienione przeznaczenie budynku/lokalu, dla którego została wypłacona dotacja
w ramach Programu”;
5) w § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest:
1) w przypadku budynków jednorodzinnych i lokali: likwidacja wszystkich indywidualnych pieców lub
kotłów na paliwo stałe użytkowanych w budynku/lokalu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8;
2) w przypadku budynków wielorodzinnych: likwidacja wszystkich indywidualnych pieców lub kotłów,
niezależnie od rodzaju używanego paliwa, użytkowanych w lokalu, którego dotyczy wniosek
o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8.”;
6) w § 5 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„do 12 000 zł dla lokali przyłączanych do sieci gazowej i obejmują:
a) demontaż/likwidację kotła lub pieca,
b) zakup kotła wraz z montażem,
c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w lokalu (m.in.: zakup i montaż
grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej),
d) wykonanie dokumentacji technicznej,
e) zakup i montaż wkładu kominowego.”;
7) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Zadania mogą być również dofinansowane z innych programów, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie
może pokrywać kosztów poniesionych na ten sam wydatek sfinansowanych lub dofinansowanych
z innych programów.”;
8) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ono uzupełnione o pierwszego
Odbiorcę końcowego z listy rezerwowej, którego wniosek został pozytywnie zweryfikowany.”;
9) w § 9 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„Odbiorcy końcowi, którzy zrezygnują z udziału w Programie lub nie wykonają oceny energetycznej we
wskazanym terminie, zostaną wykreśleni z listy rankingowej.”;
10) w § 9 ust. 8 zostaje wykreślony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

