
UCHWAŁA NR 284/XL/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2021 – 2023 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega treść załącznika do uchwały nr 161/XXI/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 19 maja 
2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację 
zadań służących ochronie powietrza na lata 2021 – 2023 (DZ. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1400) 
i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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Załącznik do uchwały Nr 284/XL/2022 
Rady Gminy Radłów 
z dnia 22 lutego 2023 r. 

Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Radłów na dofinansowanie zadań 
służących ochronie powietrza na lata 2021 -2023 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych 
i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych 
Gminy Radłów. 

2. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej wnioskodawcami, składają do Wójta Gminy Radłów 
pisemny wniosek zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego Regulaminu. 

3. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne. 

4. Dotacja przysługuje wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w wyniku inwestycji  polegającej na trwałym zastąpieniu istniejącego systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym ( np.: węgiel, koks, drewno …) systemem ekologicznym, to jest na wymianę kotła na paliwo 
stałe na: 

1) kocioł c.o. gazowy; 

2) kocioł c.o. elektryczny; 

3) kocioł c.o. olejowy; 

4) kocioł c.o. opalany pelletem zgodnie z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania Ecodesign 
(ekoprojektu) z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego i rusztu 
przedpaleniskowego; 

5) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem zgodnie z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania Ecodesign 
(ekoprojektu) z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego i rusztu 
przedpaleniskowego; 

6) pompę ciepła; 

7) kocioł c.o. zgazowujący drewno posiadający certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów 
dotyczących ekoprojektu (ecodesign) oraz spełnia wymagania klasy efektywności energetycznej minimum 
A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do 
zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego, nieposiadający rusztu awaryjnego  i rusztu 
przedpaleniskowego. 

5. Dotacji udziela się wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia w tym: 

1) koszt demontażu istniejącego systemu ogrzewania; 

2) koszt zakupu i montażu ekologicznego systemu ogrzewania; 

3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do sprawnego działania nowego systemu ( np.: rury, zawory, 
pompy, izolacje rurociągów, itp.). 

6. Wymaga się, aby ekologiczny system ogrzewania po zrealizowaniu inwestycji, o której mowa w ust. 4,  
stanowił jedyne źródło ogrzewania przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty dotacji. 

Terminy i sposób składania wniosków 

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi Regulaminem załącznikami, 
przyjmuje się do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku 
budżetowym, jednakże najpóźniej do 20 listopada danego roku. 

2. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, lub których realizacja jest 
niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków podlegają odrzuceniu. 

Wysokość przyznanej kwoty 
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§ 3. 1. Dotację wylicza się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub 
rachunków dokumentujących inwestycję, o której mowa w §1 ust. 4. 

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację do 20% łącznej wysokości poniesionych kosztów, jednak 
nie więcej niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym. 

3. Corocznie w budżecie Gminy Radłów określa się na dany rok budżetowy sumę środków finansowych 
przewidzianą do udzielania dotacji celowych, o których mowa w § 1 ust. 1. 

Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji 

§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2, poddaje się ocenie według daty ich wpływu, do wyczerpania 
środków, o których mowa w § 3 ust. 2. 

2. Ocena formalna wniosku polega na jego sprawdzeniu pod względem prawidłowości i kompletności 
wypełnienia. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach albo ich niekompletności lub 
nieprawidłowego wypełnienia wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków albo uzupełnienia lub 
poprawienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania 
w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnację z dotacji. 

3. Kompletny wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty wpływu, o czym pisemnie informuje 
się wnioskodawcę. 

Warunki przyznania dotacji 

§ 5. 1. Dotację przyznaje się w umowie o dotację zawartej z Gminą Radłów w formie pisemnej, zwanej 
dalej umową. 

2. Wnioskodawcą dotacji mogą być podmioty, legitymujące się prawem do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomością, położoną na terenie Gminy Radłów. Jeżeli nieruchomość znajduje się we 
współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na inwestycję  polegającą na trwałym 
zastąpieniu istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem ekologicznym oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji temu ze współwłaścicieli, który poniósł koszty 
inwestycji. 

3. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności łącznej małżeńskiej małżonkowie 
mogą złożyć wspólny wniosek i w takiej sytuacji nie wymaga się zgody i oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 2. 

4. Warunkiem przyznania dotacji na inwestycję, o której mowa w § 1 ust. 4, jest całkowita likwidacja 
wszystkich nieekologicznych kotłów c.o. - pieców na paliwo stałe, znajdujących się w budynku mieszkalnym 
lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowana ma być inwestycja. Obowiązek ten 
nie dotyczy pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne, 
pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. 

5. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 4, które są fabrycznie nowe 
i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wymagania normy i Ecodesign (ekoprojektu), jak również 
zostały dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Dotacja nie przysługuje na zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia 
mieszkań lub lokali. 

7. Dofinansowaniem obejmuje się wyłącznie wydatki poniesione po dacie zawarcia umowy. 

8. Przekazanie przyznanej kwoty dotacji następuje po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji jednorazowo 
przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie określonym w umowie. 

9. W budynkach mieszkalnych i lokalach mieszalnych w budynkach wielorodzinnych u wnioskodawcy, 
u którego jest prowadzona działalność gospodarcza, dotacji nie udziela się w pełnej wysokości. W takim 
wypadku dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, przy 
czym wysokość dotacji zostanie wyliczona nie od kosztów całego przedsięwzięcia lecz od kosztów obliczonych 
w proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia użytkowa lokalu lub części budynku, nieprzeznaczona pod 
działalność gospodarczą w stosunku do powierzchni użytkowej całego budynku. 
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10. Wnioskodawca obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie  kontroli na terenie swojej nieruchomości 
w zakresie inwestycji objętej dofinansowaniem przez okres 5 lat po zrealizowaniu inwestycji. 

11. Dofinansowania nie przyznaje się na instalację źródeł ciepła w budynkach nowo wybudowanych lub 
będących w trakcie budowy i nieoddanych do użytku. 

12. Dotacja może być łączona z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad 
obowiązujących w programach, z których pozyskano środki, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich pozyskanych 
środków ze źródeł zewnętrznych nie będzie przekraczać 100% wartości inwestycji o której mowa w § 1 ust. 4. 

Rozliczenie dotacji 

§ 6. Po zrealizowaniu inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 4, wnioskodawca zobowiązuje się rozliczyć 
dotację celową w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji, jednakże nie później niż do 15 grudnia 
danego roku, przedkładając następujące dokumenty: 

1) protokół odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez wykonawcę inwestycji wraz 
z potwierdzeniem likwidacji dotychczasowego źródła ciepła oraz montażu nowego ekologicznego źródła 
ogrzewania; 

2) kopię faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione wydatki - 
oryginały do wglądu; 

3) kopię potwierdzenia zapłaty faktury lub rachunku; 

4) kopię umowy dostawy gazu - w przypadku montażu kotła gazowego; 

5) zdjęcie nowego źródła ciepła wraz z zdjęciem tabliczki znamionowej; 

6) kopię karty przekazania odpadu lub innego dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację 
dotychczasowego źródła ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Załączniki 

§ 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – wzór wniosku o udzielenie dotacji; 

2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia współwłaścicieli; 

3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia właściciela o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji zastąpienia 
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem ekologicznym ( tytuł do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane ). 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Radłów na dofinansowanie zadań 
służących ochronie powietrza na lata 2021 -2023 

-  WZÓR - 

 
……………………….................. 

(miejscowość, data) 

Wójt Gminy Radłów 
ul. Oleska 3 

46-331 Radłów 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radłów 

na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy 

………………………………………….....……….……………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………..…………………………….……….. 

3. Numer telefonu 

………………………………………………………………………………………….……………........... 

II. Lokalizacja inwestycji: 

1. Adres lokalu/budynku: 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

2. Nr działki ………………………….  Nazwa obrębu: ……………………………........…………….. 

3. Nr Księgi Wieczystej     …………………………………………………………………………..…… 

III. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania: 

□ własność 

□ współwłasność ustawowa małżeńska 

□ współwłasność inna niż ustawowa małżeńska, 

□ użytkowanie wieczyste 

□   najem 

□   inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest działalność 
gospodarcza 

□ tak 

□ nie 

V. Charakterystyka inwestycji 

1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania: 

□ zakup i montaż kotła c.o. gazoweg 
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□ zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego 

□ zakup i montaż kotła c.o. olejowego 

□ zakup i montaż kotła c.o. na pellet – ecodesign 

□ zakup i montaż kotła c.o. na ekogroszek – ecodesign 

□ zakup i montaż pompy ciepła 

2. Liczba pieców/kotłów na paliwo stałe planowana do trwałej likwidacji: .…………szt. 

VI. Planowany termin zakończenia prac:  ………………………………………………......……………… 

VII. Wnioskowana kwota dofinansowania i sposób wypłaty dotacji: 

1. Planowana wysokość kosztów realizacji inwestycji: ……………………………….  Zł 

2. Wnioskowana kwota dofinansowania: ………………………...........………........……..…………… 

( 20 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 3000,00  zł) 

3. Przelew na rachunek bankowy ……………………………….…………………........….……………. 

     (wpisać czytelnie nr rachunku bankowego) 

Oświadczam, że: 

1. Do chwili złożenia niniejszego wniosku korzystałem/ nie korzystałem* z dotacji z budżetu Gminy Radłów 
na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym/ lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym* 
będącym przedmiotem niniejszego wniosku. 

2. Zapoznałem/zapoznałam się* z „Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Radłów 
na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza na lata 2021 -2023. 

3. Wszystkie posiadane piece na paliwo stałe w liczbie ............, w ramach zmiany systemu ogrzewania 
zostaną trwale zlikwidowane. 

4. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji. 

5. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

(* - niepotrzebne skreślić ) 

       

        

…………………………………    ……………………………………… 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

         

Załączniki do wniosku: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego, w którym będzie realizowana inwestycja, 

2) wzór oświadczenia współwłaścicieli, 

3) wzór oświadczenia właściciela o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji polegającej na trwałym 
zastąpieniu istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem ekologicznym. 

3) zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca na paliwo stałe przewidzianego do wymiany. 

Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez wstawienie 
znaku X. 

2. O rezygnacji z realizacji inwestycji należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Radłów. 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Radłów na dofinansowanie zadań 
służących ochronie powietrza na lata 2021 -2023 - wzór oświadczenia  współwłaścicieli 

 

Radłów, ……………….……….. 20….. r. 

…………………………………………………. 

imię i nazwisko 

...................................................... 

miejscowość, ulica, numer 

…………………………………………………. 

kod i miejscowość 

……………………………………………..… 

telefon kontaktowy 

O Ś W I A D C Z E N I E 
- WZÓR - 

 

Jako współwłaściciel działki nr ……………… zlokalizowanej w Gminie Radłów w miejscowości: 

........…………………………………….., przy ulicy ……………………………….…….. nr ………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację inwestycji polegającej na trwałym zastąpieniu istniejącego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem ekologicznym. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na w/w inwestycję zastąpienia 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem ekologicznym Panu/Pani 

……………………………. 

 
 
 

…………………………………… 

czytelny podpis 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Radłów na dofinansowanie zadań 
służących ochronie powietrza na lata 2021 -2023 – wzór oświadczenia właściciela o wyrażeniu zgody na 
realizację inwestycji zastąpieniu istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym systemem 

ekologicznym ( tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ) 

Radłów, ……………….……….. 20….. r. 

………………………………………………………. 

imię i nazwisko 

........................................................... 

miejscowość, ulica, numer 

………………………………………………………. 

kod i miejscowość 

……………………………………………………… 

telefon kontaktowy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) 

- WZÓR- 

 

Jako właściciel działki nr …………… zlokalizowanej w Gminie Radłów w miejscowości 

…..................……...……….. przy ulicy ………………………………………. nr …..… oświadczam, że 

wyrażam Panu/Pani ……………………………………………… zgodę na montaż i użytkowanie w budynku 

mieszkalnym/lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym na przedmiotowej nieruchomości nowego 

systemu ogrzewania ekologicznego. 

 

…………………………………… 

czytelny podpis 
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