UCHWAŁA NR XLI/1066/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych
kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych
źródeł energii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz art. 400 a ust. 1 pkt
21, 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z późn. zm.) oraz art. 126 i 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na
(częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów modernizacji ogrzewania,
zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji z tzw. "niskich emitorów", określa regulamin
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wnioski w sprawie udzielania dotacji celowej na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów
modernizacji ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
niezakończone zawarciem umowy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą
według jej postanowień.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/193/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011r.
z późn. zm. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych
rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania
odnawialnych źródeł energii – tekst jednolity Uchwała nr XXXIII/808/2013 z dnia 27.08.2013 r.
§ 5. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości powierza się
Burmistrzowi Miasta Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha

Id: D9EC67E0-4739-4670-8FE6-64AD3B9C75C9. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/1066/2014
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 2014 r.
REGULAMIN
§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania podmiotom określonym
w § 4 niniejszego regulaminu dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na częściowe pokrycie
kosztów modernizacji ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł
energii zwanych dalej inwestycjami.
§ 2. Przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych palenisk
polegają na wykonaniu modernizacji ogrzewania tj. likwidacji tradycyjnego nieekologicznego
ogrzewania węglowego i zastąpieniu go systemem grzewczym: gazowym, elektrycznym, olejowym,
zdalaczynnym (z sieci ciepłowniczej), węglowym ekologicznym - tj. piecem posiadającym atest
energetyczno – ekologiczny w klasie A lub równoważnej (kryteria zawiera tabela nr 1) lub innym
urządzeniem grzewczym na paliwo stałe posiadającym atest energetyczno – ekologiczny w klasie
A lub równoważnej (kryteria zawiera tabela nr 1) w istniejących obiektach.
Dotacje przeznaczone są również na pokrycie części kosztów zakupu i montażu urządzeń
służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory
słoneczne).
§ 3. 1. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2008 r.
2. Regulamin nie obejmuje modernizacji systemu grzewczego w budynkach oddanych do użytku
po 31 grudnia 2008r. za wyjątkiem zakupu i montażu urządzeń służących do pozyskiwania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
§ 4. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez osoby fizyczne będące właścicielami,
współwłaścicielami, administratorami i użytkownikami budynków o funkcji mieszkalnej,
a w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także przez wspólnoty mieszkaniowe.
§ 5. 1. Wysokość dotacji wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na:
1.1 zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych takich jak:
a) kotły elektryczne i gazowe, urządzenia służące do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
(pompy ciepła, kolektory słoneczne), jednak nie więcej niż 2 500,00zł.
b) kotły olejowe, kotły węglowe z mechanicznym podawaniem paliwa lub retortowe z ciągłym,
automatycznym dozowaniem paliwa stałego, jednak nie więcej niż 2000,00zł,
1.2 przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 2000zł na jedno przyłącze.
2. Wysokość dotacji wynosi 40% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż
ekologicznych urządzeń grzewczych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1,1 tj. pozostałych pieców
węglowych i innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe posiadających atest energetyczno –
ekologiczny w klasie A lub równoważnej (kryteria zawiera tabela nr 1), jednak nie więcej niż
1 000,00zł.
3. O dotację celową na częściowy zwrot poniesionych kosztów z tytułu:
- modernizacji ogrzewania w danym budynku, mieszkaniu,
- zakupu i montażu urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (pompy
ciepła lub kolektory słoneczne) w danym budynku, mieszkaniu,
można ubiegać się i otrzymać tylko jeden raz na budynek lub lokal (niezależnie od zmiany
właściciela budynku lub lokalu).
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§ 6. Wielkość środków przyznanych w danym roku budżetowym na wypłatę dotacji, o których
mowa w niniejszej uchwale określa uchwała budżetowa. Dotacje w danym roku budżetowym
udzielane będą do momentu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych na
podstawie zawartych umów. Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone w danym roku budżetowym,
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, z uwzględnieniem wysokości środków
zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta uchwalonym na ten rok.
§ 7. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:
1.1 w przypadku dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów modernizacji ogrzewania:
a) poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub
mieszkalno-usługowym położonym na terenie gminy Mikołów, posiadającym nieekologiczne
ogrzewanie węglowe z jednoczesnym zaprzestaniem jego użytkowania,
b) pozostawienie na terenie nieruchomości starego, odłączonego kotła grzewczego do czasu
przeprowadzenia oględzin przez Komisję lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego odbiór
zdemontowanego pieca przez firmę specjalistyczną albo przekazanie starego kotła węglowego na
złomowisko. W przypadku budynków opalanych piecami kaflowymi dowodem potwierdzającym
likwidację starego systemu grzewczego może być dokumentacja fotograficzna starych pieców
kaflowych, opinia kominiarza potwierdzająca fakt opalania budynku, mieszkania piecami
kaflowymi lub pozostawiony na nieruchomości piec kaflowy z odciętym przewodem kominowym,
c) stosowanie paliwa, dla którego wykonano badanie energetyczno – emisyjne, w przypadku
zainstalowania ekologicznego pieca węglowego lub innego urządzenia grzewczego na paliwo stałe
posiadającego atest energetyczno – ekologiczny.
1.2 W przypadku dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu
urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne):
a) poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub
mieszkalno-usługowym, położonym na terenie gminy Mikołów ogrzewanym w sposób ekologiczny
tj. systemem grzewczym: gazowym, elektrycznym, olejowym, zdalaczynnym (z sieci
ciepłowniczej), węglowym ekologicznym – piece posiadające atest ekologiczny lub inny
równorzędny dokument albo innym urządzeniem grzewczym na paliwo stałe spełniającym kryteria
zawarte w tabeli nr 1 niniejszego regulaminu,
b) zlikwidowanie wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła w budynku/mieszkaniu w przypadku ich
dotychczasowego występowania.
Dopuszcza się posiadanie w budynku /lokalu jednego dodatkowego urządzenia grzewczego
na drewno typu kominek, dla którego nie wydano certyfikatu potwierdzającego spełnienie
kryteriów zawartych w tabeli nr 1.
1.3. Wymagania formalne:
1.3.1. Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Mikołów według wzoru udostępnionego na
stronie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta
Mikołów, do którego należy dołączyć w przypadku :
a) ogrzewania elektrycznego :
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego, (oryginał należy okazać do wglądu),
- kserokopię protokołu odbioru technicznego
z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi,

instalacji

sporządzonego

przez

osobę

b) ogrzewania gazowego zasilanego z zewnętrznej sieci gazowej:
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego (oryginał należy okazać do wglądu),
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- kserokopię zaświadczenia kominiarskiego dotyczącego stanu technicznego przewodów
kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
- kserokopię umowy sprzedaży gazu ziemnego zawartą z gazownią,
c) ogrzewania olejowego:
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego (oryginał należy okazać do wglądu),
- kserokopię zaświadczenia kominiarskiego dotyczącego stanu technicznego przewodów
kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
d) ogrzewania węglowego ekologicznego lub innego urządzenia grzewczego na paliwo stałe
posiadającego atest energetyczno – ekologiczny:
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego (oryginał należy okazać do wglądu),
- kserokopię zaświadczenia kominiarskiego dotyczącego stanu technicznego przewodów
kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
- kserokopię dokumentu aktualnego w dniu zakupu kotła, potwierdzającego spełnienie kryteriów
energetyczno-emisyjnych zawartych w tabeli nr 1, wystawionego na podstawie badań
wykonanych przez instytucje posiadające certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.
W przypadku braku takiego zaświadczenia dopuszcza się zaświadczenie innej jednostki
akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji EA MLA (European-co-operation for Accreditation Multilateral
Agreement). Zaświadczenie dołączone do wniosku winno być przetłumaczone na język polski
(zgodnie z ustawą o języku polskim) przez tłumacza przysięgłego oraz zawierać informacje
pozwalające na stwierdzenie, że są dotrzymane progowe wielkości emisji oraz sprawności
kotła, podane w tabeli nr 1.
e) ogrzewania ze źródła zdalaczynnego (z sieci ciepłowniczej):
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego (oryginał należy okazać do wglądu),
- kserokopię umowy na podłączenie budynku/mieszkania do sieci ciepłowniczej,
f) ogrzewania gazowego zbiornikowego:
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu stwierdzających poniesienie kosztów
modernizacji systemu grzewczego (oryginał należy okazać do wglądu),
- kserokopię zaświadczenia kominiarskiego dotyczącego stanu technicznego przewodów
kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku,
- kserokopię umowy na dostawę gazu,
- kserokopię zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury
Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mikołowie lub pozwolenia na budowę,
- kserokopię końcowego protokół odbioru instalacji grzewczej,
g) zainstalowania źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne):
- kserokopię aktualnego, zgodnego ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku wyciągu
z księgi wieczystej,
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- kserokopię faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu lub zakupu i montażu urządzeń
służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (oryginał należy okazać
do wglądu),
- dokumentację fotograficzną potwierdzającą zainstalowanie kolektorów słonecznych na obiekcie
wraz z podpisem, datą i adnotacją wnioskodawcy na odwrocie: „Stan aktualny na dzień złożenia
wniosku – dotyczy wnioskowanego obiektu przy ul.(adres)”,
W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, lub oryginały
wyżej wymienionych dokumentów, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np.
- kserokopia zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
(staroście),
- kserokopia specyfikacji do faktury VAT (oryginał należy okazać do wglądu).
1.3.2 Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody wszystkich właścicieli,
współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego na inwestycję w przypadku wystąpienia
współwłasności danego obiektu lub w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem
obiektu mieszkalnego.
1.3.3 Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:
- uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową,
- zgodę mieszkańców w formie uchwały na zmianę ogrzewania,
- zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę.
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.
1.4 W przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem
węglowym dofinansowanie przysługuje:
1.4.1 w kwocie określonej w §5 niniejszego Regulaminu dla każdego lokalu, w którym
dokonano modernizacji ogrzewania i zastąpiono istniejący piec węglowy jednym wspólnym
ekologicznym źródłem grzewczym,
1.4.2 w kwocie określonej w § 5 niniejszego Regulaminu dla każdego lokalu/mieszkania,
jeżeli mieszkania/lokale zostaną trwale odłączone od wspólnego źródła grzewczego,
a tradycyjne ogrzewanie węglowe zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym lub
elektrycznym,
1.5. w przypadku budynków wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób
indywidualny dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w § 5 niniejszego
Regulaminu:
1.5.1 dla każdego lokalu/mieszkania, w którym likwidowane jest nieekologiczne źródło
grzewcze i zastępowane jest nowym ekologicznym źródłem grzewczym,
1.5.2 dla każdego lokalu/mieszkania, w którym dokonano modernizacji ogrzewania
poprzez zlikwidowanie nieekologicznego źródła grzewczego i zastąpienie go jednym
wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym.
1.6 W przypadku budynków wielorodzinnych dla lokali opalanych wspólnym źródłem
grzewczym, rachunek na zakup kotła może być wystawiony na każdego wnioskodawcę
z osobna lub wspólny na jednego wnioskodawcę. W tym przypadku do wniosku należy
dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące podziału kosztów na każdy lokal podpisane przez
wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.
1.7 Dotacja przyznawana jest na wniosek kompletny zawierający wymagane regulaminem
załączniki i oświadczenia, po zakończeniu inwestycji w formie zwrotu z tytułu poniesionych
i udokumentowanych kosztów jej realizacji.
2. Dotacja dotyczy kosztów zakupu i montażu kotła grzewczego (elektrycznego, gazowego,
olejowego, węglowego,), kosztów wykonania przyłącza w przypadku podłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej, kosztów zakupu i montażu elektrycznych systemów grzewczych, innych urządzeń
grzewczych na paliwo stałe posiadających atest energetyczno – ekologiczny w klasie A lub
równoważnej (kryteria zawiera tabela nr 1), urządzeń służących do pozyskiwania energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych.
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3. Dotowany upoważnia Komisję powołaną przez Burmistrza Mikołowa do przeprowadzenia
kontroli zamontowanego urządzenia grzewczego oraz stosowanego do opalenia budynku paliwa,
a także zamontowanego urządzenia do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w swoim budynku
w ciągu 3 lat od daty otrzymania dotacji.
4. W razie stwierdzenia zastosowania innego paliwa niż to, dla którego wykonano badanie
energetyczno – emisyjne (dotyczy pieców węglowych ekologicznych i innych urządzeń grzewczych
na paliwo stałe) dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia
przekazania dotacji, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia powyższego przez Komisję.
5. Likwidacja zamontowanych urządzeń grzewczych lub urządzeń do pozyskiwania odnawialnych
źródeł energii przed upływem 3 lat od daty udzielenia dotacji celowej z przyczyn zależnych od
Dotowanego rodzi skutki zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia
przekazania dotacji, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia powyższego przez Komisję.
6. Dotowany zobowiązany jest do powiadomienia Burmistrza Miasta Mikołów o likwidacji
urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii lub urządzeń grzewczych w okresie 3 lat od
daty udzielenia dotacji, podając przyczynę i termin ich likwidacji.
7. W przypadku zbycia budynku/lokalu, dla którego została przyznana dotacja, warunki zawarte
w umowie przechodzą na kolejnego nabywcę. Sprzedawca lokalu/mieszkania jest zobowiązany
poinformować o tym nabywcę.
§ 8. 1. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołana przez Burmistrza Miasta Mikołowa
komisja, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym,
z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w Urzędzie Miejskim.
2. Komisja przeprowadza oględziny (nie dotyczy kolektorów słonecznych i pomp ciepła),
następnie sporządza ze swoich czynności protokół, na podstawie którego przedkłada Burmistrzowi
Miasta propozycję decyzji o przyznaniu dofinansowania.
3. Udzielenie i rozliczenie dotacji na modernizację ogrzewania odbywa się na podstawie umowy
cywilno - prawnej zawieranej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Mikołów, która określa
w szczególności:
a) strony umowy,
b) cel dotacji (zakres rzeczowy),
c) wysokość udzielonej dotacji i sposób jej wypłaty,
d) oświadczenie wnioskodawcy, iż dotychczas nie korzystano z dotacji na częściowe dofinansowanie
poniesionych kosztów w związku z modernizacją ogrzewania w danym budynku lub lokalu,
e) zastrzeżenie, że urządzenia grzewcze stanowią element stałego wyposażenia lokalu (obiektu),
f) zastrzeżenie o likwidacji dotychczasowego urządzenia do spalania paliw stałych.
4. Udzielenie i rozliczenie dotacji na zakup i montaż urządzeń służących do pozyskiwania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (pompy ciepła, kolektory słoneczne) odbywa się na podstawie
umowy cywilno - prawnej zawieranej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Mikołów, która określa
w szczególności:
a) strony umowy,
b) cel dotacji (zakres rzeczowy),
c) wysokość udzielonej dotacji i sposób jej wypłaty,
d) oświadczenie wnioskodawcy, iż budynek opalany jest w sposób ekologiczny, a wszystkie
nieekologiczne źródła ciepła w przypadku ich dotychczasowego występowania w budynku, zostały
w nim zlikwidowane (nie dotyczy urządzenia grzewczego na drewno typu kominek),
e) oświadczenie wnioskodawcy, iż dotychczas nie korzystano z dotacji na częściowe dofinansowanie
poniesionych kosztów w związku z zakupem i montażem urządzeń służących do pozyskiwania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w danym budynku lub lokalu.
5. Wypłata kwoty dotacji dokonywana będzie po podpisaniu umowy na wskazany przez
wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta Mikołów.
Id: D9EC67E0-4739-4670-8FE6-64AD3B9C75C9. Podpisany

Strona 5

6. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych kompletnych wniosków.
§ 9. Rejestr wnioskodawców, którzy uzyskali dotację celową na częściowy zwrot nakładów
finansowych poniesionych na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania
odnawialnych źródeł energii zawierający imię nazwisko osoby fizycznej, nazwę wspólnoty
mieszkaniowej i adres jej siedziby oraz wysokość udzielonej dotacji, może zostać podany do
publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Mikołów.
§ 10. W przypadku wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na (częściowy zwrot)
dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania
odnawialnych źródeł energii złożonych i niezakończonych zawarciem umowy do dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały dopuszcza się :
1. wzory wniosków i oświadczeń obowiązujące w dniu składania wniosku,
2. w przypadku wymiany nieekologicznego źródła grzewczego na piec węglowy ekologiczny certyfikat ekologiczny lub świadectwo na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (ważny w dniu
zakupu pieca) zamiast dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych
zawartych w tabeli nr 1,
3. w przypadku wymiany nieekologicznego źródła grzewczego na urządzenie grzewcze opalane
biomasą - aprobatę techniczną (ważną w dniu zakupu pieca) zamiast dokumentu potwierdzającego
spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych zawartych w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Kryteria energetyczno-emisyjne urządzeń grzewczych na paliwa stałe1)
Typ kotła

Kotły z okresowym lub automatycznym
załadunkiem paliwa

Sprawność
cieplna (%)

≥80

W skaźniki emisji2)
CO
Pył
[mg/m3]
[mg/m3]
≤ 1200

≤ 125

TOC3)
[mg/m3]
≤ 75

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha

1) Na

podstawie artykułu: „Kryteria Energetyczno-emisyjne IChPW na „Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego –
Nowelizacja”. Autor: dr inż. Jacek Zawistowski, Zabrze, sierpień 2006),
2) Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartości
tlenu 10%,
3) Całkowite zanieczyszczenia organiczne. Jeśli w certyfikacie nie określono TOC dopuszcza się OGC (udział
niespalonych substancji organicznych w postaci gazowej wykazany jako węgiel organiczny związany
[określony w spalinach suchych]) lub OWO (suma węgla zawartego w związkach organicznych)
z dotrzymaniem kryterium ≤150 mg/m3.
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