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UCHWAŁA NR XXXII/464/2021
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia 27 maja 2021 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 2021 r. poz. 305)
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
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, poz. 1565, poz. 1378, poz. 2338, z 2019 r. poz. 1815, z 2020 r. poz. 2127)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/442/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia zasad
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,
z 2020 r. poz. 6673) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 7, 9 - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);”;
2) w § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6) w przypadku urządzeń wymienionych w § 1 pkt 6 - 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).”;
3) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują 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, elektrycznym urządzeniem grzewczym, w tym piecem elektrycznym,
gazowym urządzeniem grzewczym, w tym kotłem gazowym, kotłami grzewczymi, które spełniają co najmniej
5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dotacji stanowiącej do
85 % łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
4. W przypadku gdy - według stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji – budynek, na którym
zostały już zamontowane ogniwa fotowoltaiczne i mają być zgodnie z wnioskiem zamontowane dodatkowe
ogniwa fotowoltaiczne, ogrzewany jest wyłącznie pompą ciepła, elektrycznym urządzeniem grzewczym, w tym
piecem elektrycznym, gazowym urządzeniem grzewczym, w tym kotłem gazowym, kotłami grzewczymi, które
spełniają co najmniej 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 wnioskodawca, który nie otrzymał dotacji do ogniw
fotowoltaicznych w kwocie powyżej 20 000,00 zł, jest uprawniony do otrzymania dotacji stanowiącej do 85 %
łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
z zastrzeżeniem ust. 5.”;
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4) w § 4 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Kwota dofinansowania dla kościelnych osób prawnych w przypadku wymienionym w ust. 4, dotycząca
budynków wykorzystywanych do ich niegospodarczej działalności statutowej stanowić może do 95% łącznej
wartości kosztów, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).”;
5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Kleszczów do zakupu i montażu urządzeń ograniczających
emisje zanieczyszczeń, w tym urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii dla danego budynku można
wykorzystać najwyżej na trzy różne urządzenia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5.”;
6) w § 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) W przypadku opisanym w § 4 ust. 3, 4 i 5 – Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany do
ogrzewania budynku wyłącznie pompą ciepła, elektrycznym urządzeniem grzewczym, w tym piecem
elektrycznym, gazowym urządzeniem grzewczym, w tym kotłem gazowym, kotłami grzewczymi, które
spełniają co najmniej 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012. Komisja jest uprawniona do weryfikacji
spełniania tej przesłanki.”;
7) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku otrzymania dotacji na podstawie § 4 ust. 4 lub 5 naruszenie zobowiązania, o którym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 4, skutkuje obowiązkiem zwrotu całej kwoty dotacji.”;
8) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 upływie
1 roku od daty uruchomienia wskazanej w protokole, o którym mowa w § 6 ust. 2, z wyłączeniem ogniw
fotowoltaicznych, dla których obowiązek powyższy powstaje od daty odbioru instalacji przez dostawcę energii.”;
9) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Dla instalacji wymienionych w § 1 pkt 2, 4, 6, 7, 9 wprowadza się obowiązek zwrotu części lub
całości uzyskanej dotacji przez Beneficjenta w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania w przypadku
niedotrzymania prognozowanej we wniosku produkcji po upływie roku od uruchomienia instalacji zgodnie
z ust. 2.
2. W przypadku niedotrzymania deklarowanej produkcji rocznej nastąpi zwrot części dotacji zgodnie
z poniższą tabelą:
Średnia osiągnięta produkcja roczna Wysokość zwroty dotacji
w pierwszym roku
80-100%
0
60-79%
21-40%
40-59%

41-60%

0-39%

Całość dotacji

Wartość zwrotu dotacji
0
1/100 dotacji za każdy
niedotrzymany procent
1/100 dotacji za każdy
niedotrzymany procent
Całość dotacji

”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Kleszczów
Katarzyna Biegała

