
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/321/2022 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/109/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł 

ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

§ 1. W Uchwale nr XIV/109/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż 

urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach 

realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7544) 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

„a) kotły automatyczne na biomasę, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą  

wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach 

wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu)”. 

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Gierałtowicach 

i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dotację. 

Dopuszcza się składanie wniosków w Urzędzie Gminy, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP). W szczególnych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków pocztą 

elektroniczną. W przypadku, gdy ilość wniosków będzie wykraczała poza możliwości finansowe 

Gminy w danym roku budżetowym, o kolejności przyznania dotacji będzie decydowało losowanie.”. 

3. § 3 ust. 7 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) 5.000,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę, które spełniają minimum 

standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające 

z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. (ekoprojektu)”. 

4. w § 3 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
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„8. W przypadku przekroczenia terminów wymiany źródła ciepła wynikających z Uchwały 

nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”, i nie podjęcia przed upływem tego terminu 

koniecznych, udokumentowanych działań celem wymiany źródła ciepła (np. podpisanie umowy na 

wykonanie przyłącza gazowego, zamówienie urządzenia grzewczego, itp.), wysokość dotacji stanowi 

do 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż: 

1) W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1): 

a) 2.500,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę, które spełniają minimum 

standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania wynikające 

z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. (ekoprojektu), 

b) 3.000,00 zł do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego, 

c) 3.000,00 zł do zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego, 

d) 3.000,00 zł do zakupu i montażu kotła olejowego, 

e) 3.500,00 zł do zakupu i montażu pompy ciepła.”. 

5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacja celowa wypłacona będzie przez Gminę bezpośrednio na konto Wnioskodawcy,  

w terminie 21 dni od daty przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1.”. 

6. W § 4 ust. 3 wykreślono słowa „protokół likwidacji kotła” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

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

Województwa Śląskiego. 
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