
UCHWAŁA NR LII/442/2018
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na 

realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz 

art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 650, poz. 799, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz.1592, poz. 1648, poz. 1722), Rada Miejska 

w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania z budżetu Gminy Wyrzysk dotacji celowej, zwanej dalej 

„dotacją”, na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających

na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne, w lokalach i budynkach 

położonych na terenie Gminy Wyrzysk.

2. Na terenie Gminy Wyrzysk mogą być dofinansowane w formie dotacji celowej przedsięwzięcia 

inwestycyjne spełniające następujące kryteria:

1) Realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

a) osiągnięcie poprawy stanu środowiska;

b) zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia powietrza;

2) Nie korzystały z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych.

3. Celem dotacji  jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Wyrzysk, 

których źródłem są niskosprawne kotły/piece na paliwo stałe.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) wymianie niskosprawnych kotłów/pieców na niskoemisyjne źródła ciepła - rozumie się przez to 

trwałą zmianę istniejącego pieca lub kotła o niskiej sprawności energetycznej, poprzez jego trwałą 

likwidację i zastąpienie go niskoemisyjnym źródłem ciepła (kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na 

paliwo stałe klasy 5, ogrzewanie elektryczne oraz pompy ciepła), w sposób umożliwiający jego ciągłe 

użytkowanie;

2) kotle klasy 5 – rozumie się przez to wysokosprawny kocioł na paliwa stałe posiadający certyfikat 

klasy 5, spełniający normę emisyjną PN-EN303-5:2012, nie posiadający rusztu awaryjnego oraz 

elementów umożliwiających jego zamontowanie, umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie 
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paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo, spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie 

sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu 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. U.UE L 

z 2015 r. Nr 193, str. 100 z poźn. zm.),

3) pompie ciepła – rozumie się przez to urządzenie posiadające certyfikat potwierdzający wartość 

współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm: PN-EN 14511 lub PN-EN 

12309 lub PN-EN 16147 lub PN-EN 15879-1.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wymiany kotłów/pieców niskosprawnych na 

niskoemisyjne źródła ciepła, poprzez zakup :

1) kotłów gazowych;

2) kotłów elektrycznych;

3) kotłów olejowych;

4) zakup pompy ciepła;

5) wysokosprawnych kotłów klasy 5 na paliwa stałe.

2. Nie udziela się dotacji na :

1) pokrycie kosztów demontażu starego paleniska;

2) pokrycie kosztów montażu nowego źródła ciepła;

3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

4) zakup i montaż wkładu kominowego;

5) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;

6) wymianę systemu ciepła ekologicznego na nowe w przypadku, gdy od początku budynek/lokal 

mieszkalny posiadał system ciepła ekologicznego;

7) modernizację istniejącego ogrzewania ekologicznego;

8) wykonanie prac projektowych;

9) zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania (tj. rury, grzejniki) oraz pokrycie kosztów 

eksploatacji źródła ciepła;

10) wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zakończonego 

punktem pomiarowym;

11) wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
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12) wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej.

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk będzie udzielona po podpisaniu umowy z Gminą Wyrzysk 

w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 5000,00 zł. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej 

Gminy Wyrzysk na dany rok budżetowy.

3. Nabór wniosków ogłasza Burmistrz Wyrzyska.

4. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) wraz 

z załącznikami (określonymi w § 4.10) można składać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku w terminie do 

dnia 30 kwietnia każdego roku.

5. Wnioski o udzielnie dofinansowania rozpatrywane będą do wyczerpania środków budżetowych na 

dany rok budżetowy.

6. Dopuszcza się przedłużenie naboru wniosków w sytuacji posiadania w budżecie środków 

finansowych na ten cel.

7. Wnioski złożone po terminie bądź po wyczerpaniu limitu środków pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Wyrzyska, 

według kolejności zgłoszeń, za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do 

siedziby Urzędu Miejskiego.

9. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny, 

jeżeli został podpisany i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki (określone 

w niniejszych zasadach) pozwalające na jego rozpatrzenie.

10. Do wniosku należy dołączyć:

1) tytuł prawny do władania nieruchomością, a w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do 

nieruchomości niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość 

znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację 

zadania i wypłacenie dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli, zgodnie z drukiem stanowiącym 

(załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały);

2) w przypadku zmiany źródła ciepła – ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ – jeżeli są wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) oświadczenie o nie korzystaniu z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych;
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11. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez przedsiębiorcę prowadzącego  

działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza):

1) udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 

2013 r.),

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. UE seria L nr 352/9).

12. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, wnioskodawca winien dołączyć

do wniosku dodatkowo:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,  jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch  poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także 

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku 

podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat podatkowych lub 

oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

2) inne niezbędne informacje, które przekazywane są na „Formularzu informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 53, poz. 311 z późn. zm.) lub na „Formularzu informacji 

przedstawianych przez wnioskodawcę”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr.121, poz. 810).

13. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania wnioskodawca zostanie powiadomiony 

pisemnie.

14. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu z realizacji inwestycji bez 

uwag, potwierdzającego prawidłowość realizacji zadania na podstawie przedstawionych

przez dotowanego oryginałów faktur/rachunków potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Rymer
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WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy

Wyrzysk na realizację zadań

polegających na wymianie źródeł

ciepła na proekologiczne urządzenia

grzewcze

Burmistrz Wyrzyska
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Data wpływu: 
………………………………
………………………………
……………………………...

Godz. wpływu: 
………………………………
………………………………
………………………………

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów:……………………………………………………………………………………

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

Adres nieruchomości na której będzie realizowana wymiana kotła: ……………………………………………..

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

Adres  do  korespondencji  wnioskodawcy/ów:  ……...……………….…………………………………………….

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

Tytuł prawny do władania nieruchomością1 ………………………………………………………………………….

2. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU

STOSOWANE OBECNIE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU

 węgiel                     inne – jakie? ………………………………………………………………

1 W  przypadku  posiadania  innego  tytułu  prawnego  do  nieruchomości  niż  własność,  należy  dołączyć  zgodę  właściciela
nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na
wypłacenie dofnansowania jednemu ze współwłaścicieli,  zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do  Uchwały Nr
LII/442/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/442/2018

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 18 października 2018 r.
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PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU2

 kocioł gazowy                  kocioł elektryczny                     kocioł olejowy                     pompa ciepła    

  wysokosprawny kocioł 5 klasy na paliwo stałe

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wymiany kotła: ........................................................

Wysokość nakładów poniesionych na zakup ekologicznego kotła ........……………………………..

 słownie: ........................................................................................................................................….

Wnioskowana  kwota  dofinansowania:   …….................…………………………...  słownie:

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

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
przez  Gminę  Wyrzysk  na  potrzeby  realizacji dotacji  celowej  dotyczącej  jednorazowego
zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań polegających na wymianie źródeł
ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. 

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej -
4.5.2016 L 119/1, Gmina Wyrzysk informuje, iż:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Wyrzyska,  ul.
Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,

2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku możliwy
jest za pomocą skrzynki internetowej e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  weryfikacji  wniosku  oraz
zawarcia umowy dotacji  celowej  dotyczącej  jednorazowego zwrotu części  kosztów
poniesionych  na  realizację  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na

2 W przypadku zmiany źródła ciepła – ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych niewymagających
uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu
wydane przez odpowiedni organ – jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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proekologiczne urządzenia grzewcze,

4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i
archiwach  (Dz.  U.  2018,  poz.  217  z  późn.  zm.)  oraz  na  podstawie  przepisów
szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa,

5. podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art  6  ust.  1  lit.  a)  ww.
Rozporządzenia.

6. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów ww. rozporządzenia.

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  we
wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania ze środków budżetowych

Gminy  Wyrzysk  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na  proekologiczne

urządzenia grzewcze określonymi w Uchwale Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z

dnia 18 października 2018 r.

Oświadczam,  że  nie  korzystam  z  innych  możliwości  dofinansowania  ze  środków

publicznych na realizację zadania związanego z wymianą dotychczasowych źródeł ciepła

na proekologiczne urządzenia grzewcze.

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

  (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis)                                                                             
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OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

zgoda na realizację inwestycji oraz wypłacenie przyznanej kwoty

dofinansowania

1. INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości w której będzie realizowana wymiana kotła:…………………

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

Adres nieruchomości na której będzie realizowana wymiana kotła: ……………………………………………..

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

Adres do korespondencji współwłaściciela……………………………………………………………………………

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

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

2. TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Jako współwłaściciel  nieruchomości  (adres)………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….,  działka  o

numerze ewidencyjnym …………….., wyrażam zgodę Panu/Pani ………………………………………………

na realizację zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenie/a grzewcze.

Jednocześnie  wyrażam zgodę na wypłacenie  przyznanej  dotacji  na realizację  zadania  polegającego na

wymianie  źródła  ciepła  na  proekologiczne  urządzenie/a  grzewcze  Panu/Pani

…………………………………………………………………

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/442/2018

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 18 października 2018 r.
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3. OŚWIADCZENIA I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
przez  Gminę  Wyrzysk  na  potrzeby  realizacji dotacji  celowej  dotyczącej  jednorazowego
zwrotu części kosztów poniesionych na realizację zadań polegających na wymianie źródeł
ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. 

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
- 4.5.2016 L 119/1, Gmina Wyrzysk informuje, iż:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Wyrzyska,  ul.
Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,

2. kontakt  z  Inspektorem  Danych  Osobowych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Wyrzysku
możliwy jest za pomocą skrzynki internetowej e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  weryfikacji  wniosku  oraz
zawarcia umowy dotacji  celowej dotyczącej jednorazowego zwrotu części kosztów
poniesionych  na  realizację  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na
proekologiczne urządzenia grzewcze,

4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym zasobie  archiwalnym i
archiwach  (Dz.  U.  2018,  poz.  217  z  późn.  zm.)  oraz  na  podstawie  przepisów
szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa,

5. podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art  6  ust.  1  lit.  a)  ww.
Rozporządzenia.

6. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów ww. rozporządzenia.

7. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  we
wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

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

  (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis)                                                                             
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na

realizację zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art 403 ust. 5 Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). W świetle tej regulacji zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące

w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie

z powyższym przepisem finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na

udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych, takich jak osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz

jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W dniu 18 grudnia 2017 r. została podjęta Uchwała NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub

zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Podjęcie powyższej uchwały spowodowane było pogarszającą się oceną roczną jakości powietrza

w województwie wielkopolskim, która za rok 2016 wykazała, że na terenie województwa występują

wysokie, ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu w przypadku następujących

substancji:

1)pyłu zawieszonego PM10 – wszystkie strefy w klasie C;

2)pyłu zawieszonego PM2,5 – klasa C w mieście Kalisz i strefie wielkopolskiej;

3)bezno(a)pirenu – wszystkie strefy w klasie C.

Zaliczenie strefy do klasy C oznacza potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do

wybranych obszarów w strefie i dla określonych zanieczyszczeń.

Na poziom zanieczyszczenia powietrza wpływa bezpośrednio emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz

warunki meteorologiczne i fizjograficzne. Badania jakości powietrza na terenie województwa

wielkopolskiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykazały, że największy negatywny

wpływ na jakość powietrza ma emisja z obiektów zaliczanych do sektora komunalno-bytowego:

lokalnych kotłowni i palenisk domowych, wyposażonych w niskie emitory, zlokalizowanych często

w centralnych, gęsto zabudowanych obszarach miast. Inną przyczyna występowania przekroczeń jest

m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz emisja pyłu z zakładów przemysłowych.
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Wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza (głównie pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ) obserwuje

się w okresie grzewczym. Najwyższe stężenia rejestrowano w dniach charakteryzujących się niską

temperaturą, brakiem wiatru, a także występowaniem zjawisk inwersji termicznej.

Uchwałą Nr XXVI/174/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2004 r. został przyjęty

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2004-2011”, natomiast uchwałą Nr

VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2011 roku przyjęto „Aktualizację Programu

Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”. W powyższym programie cel nadrzędny

Gminy Wyrzysk zdefiniowano jako „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wyrzysk

zgodny z ochroną środowiska”, jednym z zadań pozwalających osiągnąć powyższy cel jest sukcesywna

zmiana sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe i olejowe.

W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Wyrzysku podjęła Uchwałę nr XXX/241/2017 w sprawie

przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk. Główny, strategiczny cel Planu został

zdefiniowany jako „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wyrzysk poprzez

dążenie do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Jako

cele szczegółowe i kierunki działania wskazano m.in.: modernizację lokalnych kotłowni, modernizację

lokalnych źródeł ciepła – wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły na biomasę o wysokiej

sprawności.

Projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk

zakłada również jako jedno z głównych zadań wymianę kotłów w celu obniżenie rocznej emisji

zanieczyszczeń.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy o Postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 362) projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis

podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, którzy w terminie 14 dni mogą przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad

udzielania pomocy. Projekt uchwały dotyczący programu pomocowego został zgodnie z Uchwałą Nr

L/423/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 r., w sprawie przyjęcia projektu uchwały

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację

zadań polegających na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, wysłany

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

celem wyczerpania trybu z art. 7 ust. 3 ustawy o Postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Powołując powyższe uwarunkowania podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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