
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/358/2020 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów 

zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych  

na terenie Gminy Kleszczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz 

art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1565, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/442/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia za-

sad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje 

zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 

3107) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 uchyla się pkt 5; 

2) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kotłów grzewczych na biomasę, w tym pelet;”; 

3) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) kotłów grzewczych na paliwa stałe;”; 

4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 4 budynek, dla którego 

zostanie zainstalowane urządzenie, musi być budynkiem mieszkalnym lub budynkiem przeznaczonym do 

prowadzenia działalności gospodarczej.”; 

5) w § 2 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 3 budynek, dla którego 

zostanie zainstalowane urządzenie musi być budynkiem mieszkalnym lub służącym prowadzeniu działalno-

ści osoby prawnej, wynikającej z jej aktu założycielskiego, statutu, umowy lub aktu prawnego określającego 

bezpośrednio rodzaj prowadzonej przez nią działalności, w tym niegospodarczej działalności statutowej ko-

ścielnych osób prawnych.”; 

6) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 3, 4 - 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-

tych), z zastrzeżeniem ust. 3;”; 
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7) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 - 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zło-

tych).”; 

8) w § 4 ust. 2 uchyla się pkt 6; 

9) w § 4 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy - według stanu na dzień złożenia protokołu odbioru końcowego i przekazania do 

użytkowania – budynek, dla którego zostały zgodnie z wnioskiem zamontowane ogniwa fotowoltaiczne, 

ogrzewany jest wyłącznie pompą ciepła, piecem gazowym albo pompą ciepła i piecem gazowym wniosko-

dawca jest uprawniony do otrzymania dotacji stanowiącej do 85% łącznej wartości kosztów, jednak nie 

więcej niż 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).”; 

10) w § 4 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy - według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji – budynek, na któ-

rym zostały już zamontowane ogniwa fotowoltaiczne objęte dotacją i mają być zgodnie z wnioskiem za-

montowane dodatkowe ogniwa fotowoltaiczne, ogrzewany jest wyłącznie pompą ciepła, piecem gazowym 

albo pompą ciepła i piecem gazowym wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dotacji stanowiącej do 

85% łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).”; 

11) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Kleszczów do zakupu i montażu urządzeń ograniczają-

cych emisje zanieczyszczeń, w tym urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla danego bu-

dynku można wykorzystać najwyżej na trzy różne urządzenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.”; 

12) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeden właściciel może uzyskać dofinansowanie maksymalnie dla trzech budynków.”; 

13) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy w budynku istnieją nieekologiczne piece np. węglowe nie spełniające 5 klasy wg 

normy PN-EN 303-5:2012, warunkiem przekazania dotacji na przedsięwzięcia wymienione w § 1 pkt 2), 6), 

7) i 9) jest ich likwidacja, przed zamontowaniem dofinansowanego urządzenia w budynku. W przypadku, 

gdy Beneficjent po przekazaniu dotacji zamontuje nieekologiczny piec węglowy, pomimo jego wcześniej-

szej likwidacji, dotacja będzie podlegała zwrotowi.”; 

14) w § 9 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Dofinansowaniu podlegają tylko koszty poniesione od dnia podpisania umowy o dofinansowanie za-

wartej z Gminą Kleszczów.”; 

15) w § 11 w ust. 1 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4) W przypadku opisanym w § 4 ust. 3 i 4 – Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany do 

ogrzewania budynku wyłącznie pompą ciepła, piecem gazowym albo pompą ciepła i piecem gazowym. 

Komisja jest uprawniona do badania spełniania tej przesłanki.”; 

16) w § 11 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku otrzymania dotacji na podstawie § 4 ust. 3, naruszenie zobowiązania, o którym mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 4, skutkuje obowiązkiem zwrotu dotacji w części przewyższającej wartość 20.000,00 zł 

(słownie: dwudziestu tysięcy złotych).”; 

17) w § 11 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku otrzymania dotacji na podstawie § 4 ust. 4, naruszenie zobowiązania, o którym mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 4, skutkuje obowiązkiem zwrotu całej kwoty dotacji.”; 

18) §17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1.  Wszystkie urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być wykonane zgodnie z instrukcją 

urządzenia i zaleceniami producenta oraz spełniać wymagania techniczne z poniższej tabeli: 
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 Minimalne wymagania techniczne 

Kolektory słoneczne 

Sprawność optyczna kolektora minimum 80% 

Kolektory słoneczne powinny posiadać jeden z następujących certyfikatów wydany 

przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą: 

1) zgodność z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – 

kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań 

kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy 

grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań”  

lub 

2) PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody 

badań”  

lub 

3) europejski znak jakości „Solar Keymark”. 

Pompy ciepła 

Pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej:  

1) w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń co najmniej klasa A+ (dla parametrów 

zasilania 35°C oraz 55°C),  

2) w odniesieniu do ogrzewania wody minimum  klasa A (dla temperatury wody co 

najmniej 55°C). 

Etykieta produktu oraz karta produktu zgodna z aktualnym Rozporządzeniem delego-

wanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów 

zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne 

oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i 

urządzenie słoneczne (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 239, str. 1 z późn. zm.). 

Wentylacja mecha-

niczna z odzyskiem 

ciepła 

1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej η ≥ 

85%, zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury 

badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie po-

wietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”, 

2. Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3. 

Ogniwa fotowoltaicz-

ne 

1. Ogniwa fotowoltaiczne składają się z: 

a) paneli fotowoltaicznych o sprawności co najmniej 18%.  

b) inwertera (falownika) lub mikrofalownika i/lub optymalizatora o sprawności co 

najmniej 96%. 

c) okablowania stałoprądowego i zmiennoprądowego. 

d) zabezpieczeń elektrycznych po stronie AC i DC. 

2. System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę: 

- przeciwprzepięciową, 

- przeciwporażeniową, 

- przetężeniową, 

- zwarciową. 

3. Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: 

a) PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastoso-

wań naziemnych- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” 

lub 

b) PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwali-

fikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, 

c) lub z normami równoważnymi. 

4. Inwerter (o ile występuje) – certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 lub z nor-

mami równoważnymi  wydane przez właściwe akredytowane jednostki certyfikujące. 

Kotły grzewcze na gaz 

Kotły gazowe muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej w odnie-

sieniu do ogrzewania pomieszczeń co najmniej klasa A określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dy-

rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efek-

tywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, 
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zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie 

słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator tempe-

ratury i urządzenie słoneczne (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 239, str. 1 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 

2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 

2010/30/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 198, str. 1). 

Kotły grzewcze na 

biomasę w tym pelet  

Kotły grzewcze na 

paliwa stałe 

1. Kotły muszą spełniać minimalne wymogi dotyczące sezonowej efektywności ener-

getycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) 

2. Etykieta energetyczna zgodna z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 

2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 

kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze 

dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 

193, str. 43 z późn. zm.): 

a) Kotły na biomasę w tym na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności 

energetycznej minimum A+ 

b) Kotły na węgiel (ekogroszek) muszą posiadać klasę efektywności energetycznej 

minimum B 

3. Kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego (dodatkowego) ani elementów umoż-

liwiających jego zamontowanie.  

4. Kotły muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa. 

5. Podmiot eksploatujący urządzenie jest zobowiązany do przedstawienia dokumen-

tów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań  w szczególności:  

1) dokumentacji technicznej urządzenia;  

2) dokumentacji z badań;  

3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika 

II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu 

do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 

z 21.07.2015, str. 100) lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa 

w pkt 3 lit. a) ppkt (i) załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z 

dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miej-

scowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, 

str. 1).  

6. Dobór kotła do powierzchni ogrzewanych musi być zgodny z zaleceniami i doku-

mentacją dostarczoną od producenta. 

7. Jeżeli producent określa wymagania dotyczące wymagań co do komina to muszą 

być one spełnione. 

8. W ciągu 5 lat od zamontowania kotła może być wykonana kontrola w zakresie: 

a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła, 

b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego 

źródła ciepła w budynku, 

c) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. 

dorobiony dodatkowy ruszt), 

d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w 

instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowe-

go na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa, 

e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony 

przed zawilgoceniem. 

2. Obowiązkowo wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 
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3. Dla urządzeń wymienionych w §1 pkt 2, 4, 6 - 9 wykonawcy poszczególnych rodzajów instalacji mu-

szą posiadać co najmniej następujące kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 

a) ważny odpowiedni certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego lub 

SEP, 

b) zgodne z warunkami gwarancji producenta instalowanego urządzenia. 

4. Dla urządzeń wymienionych w §1 pkt 2, 4, 6, 7, 9 należy obowiązkowo zamontować urządzenie moni-

torująco sterujące pozwalające na odczyt ilości rocznej wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej, o ile 

urządzenie nie posiada takiej funkcji.”; 

19) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. W przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2, 4, 6, 7, 9 Wnioskodawca ma obowiązek 

złożenia raportu z ilości wyprodukowanej energii w formie oświadczenia na formularzu „Informacja o ilości 

wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez zamontowane urządzenie” w terminie 30 dni po upły-

wie 1 roku oraz 5 lat od daty uruchomienia wskazanej w protokole, o którym mowa w § 6 ust. 2, z wyłącze-

niem ogniw fotowoltaicznych, dla których obowiązek powyższy powstaje od daty odbioru instalacji przez 

dostawcę energii. 

2. Formularz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określi Wójt Gminy Kleszczów. 

3. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 1, 

Beneficjent zostanie wezwany do jej złożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Bezskutecz-

ny upływ tego terminu skutkować będzie obowiązkiem zwrotu otrzymanej dotacji.”; 

20) §19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla instalacji wymienionych w § 1 pkt 2, 4, 6, 7, 9 wprowadza się obowiązek zwrotu części lub cało-

ści uzyskanej dotacji przez Beneficjenta w przypadku niedotrzymania prognozowanej produkcji we wniosku 

po roku i po pięciu latach od uruchomienia instalacji zgodnie z poniższymi tabelami w terminie do 90 dni od 

wezwania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. 

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

wództwa Łódzkiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Kleszczów 

 

 

Katarzyna Biegała 
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