
UCHWAŁA NR XXXI/362/21 
RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/226/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany 

źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XX/226/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. 
w spawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 8453), stanowiący Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację 
ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi, w następujący sposób: 

1) §1 pkt 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„7) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza, o którym 
mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 1219 ze zm.) obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie 
węglowym i jego zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kocioł gazowy lub olejowy, elektryczne, pompę 
ciepła, paliwo stałe- pellet lub drewno),”; 

2) §2 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Kościan na realizację 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych 
na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompy ciepła, paliwa stałe- pellet lub drewno). Warunkiem przyznania dotacji na montaż kotła na paliwo stałe 
(pellet, drewno) jest brak możliwości przyłączenia do sieci gazowej na podstawie informacji o odmowie 
wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej.”; 

3) §2 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„4. Dopuszcza się posiadanie w budynku jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, które 
spełnia minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla 
sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone w ust. 1 i 2 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 miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe.”; 

4) §2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (pellet, drewno), które muszą być spełnione łącznie: 

a) kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: 
Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 
500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data potwierdzenia 
zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie, 

b) zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji 
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załączniku 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 z 2015 roku,L.193, str. 100, z 2016 r. L 346, str. 51), 
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c) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, 

d) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), 
nie mogą posiadać   rusztu   awaryjnego   oraz   elementów umożliwiających jego zamontowanie, 
muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji 
kotła), 

e) spełnienie wymagań określonych w pkt a, b i c potwierdza się certyfikatem lub innym dokumentem 
wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 
akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym 
uznawaniu akredytacji EA (European co- operation for Accreditation) przetłumaczone na język 
polski.”; 

5) §2 ust. 5 pkt 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„5) instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą 
Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw,  polskimi normami oraz zaleceniami producenta.”; 

6) §8 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w terminie od 1 lutego do 30 czerwca danego roku 
budżetowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kościan 

 
 

Jan Szczepaniak 
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