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RF.0012.2.10.2019.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 25.09.2019 r.,
w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach 15.15. do 16.00 .

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan
4. Wyrzykiewicz Maria  pracownik Referatu Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński poinformował, że przedmiotem obrad będzie
realizacja kolejnego punktu z planu pracy komisji dotycząca realizacji działań naprawczych
w zakresie ochrony środowiska oraz w dalszej części odczytanie i zaakceptowanie
protokołów  nr RF.0012.2.7.2019. z dnia 17 czerwca 2019 roku oraz nr RF.0012.2.9.2019
z dnia 18 września 2019 roku.

1. Realizacji działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska

Maria Wyrzykiewicz przedstawiła  radnym założenia zawarte w Uchwale Rady Miasta
i Gminy Dolsk nr  XI/72/19 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia
dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
Celem niniejszej uchwały jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Dolsk.
Przewiduje się, że dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie systemów
grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą
przestarzałych nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ
na poprawę jakości powietrza w Gminie.
Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakich zasadach może ubiegać
się o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.
Dla podmiotów dla których udzielenie dofinansowania stanowi pomoc de minimis tj. dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących
działalność w sektorze rolnym w niniejszej uchwale wprowadzone zostały zapisy dotyczące
zasad dopuszczalności tej pomocy.
Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, polegającej na wymianie
istniejącego pieca lub kotła o niskiej sprawności energetycznej, na proekologiczne źródła
ciepła, takie jak:
1) ogrzewanie elektryczne;
2) kocioł gazowy spełniający wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 813/2013
z 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla ogrzewaczy
pomieszczeń i ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych;
3) kocioł automatyczny opalany paliwem stałym ( biomasa w tym drewno, ekogroszek ),
który spełnia następujące warunki:
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a) posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze. Część 5: Kotły
grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zsypem paliwa o mocy nominalnej
do 500kW - Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwa jednostkę
certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie;
b) data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat
licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
c) wyposażony jest w automatyczny podajnik paliwa i nie posiada rusztu awaryjnego ani
elementów umożliwiających jego zamontowanie, przy czym zastosowane rozwiązanie nie
może umożliwiać spalania paliw węglowych lub innych substancji nieprzeznaczonych
do ogrzewania.
d) warunkiem montażu kotła opalanego paliwem stałym jest brak możliwości podłączenia
nieruchomości do sieci dystrybucji gazu.
Do ubiegania się o dotację uprawnione podmioty,  posiadające tytuł prawny do budynków
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych Miasta
i Gminy Dolsk.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich
dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania dofinansowania nie jest
konieczna likwidacja nieużywanych pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz
posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone
z przewodem kominowym. Dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie
kosztów zakupu nowego systemu ogrzewania. Montowane urządzenia objęte dotacją muszą
być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz posiadać
co najmniej dwuletnią gwarancję. W przypadku, jeżeli w budynku zainstalowany jest inny -
dodatkowy system grzewczy, warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest
spełnienie przez wszystkie systemy grzewcze kryteriów ekologicznych. Bez względu na ilość
systemów grzewczych we wnioskowanym lokalu dotacja jest przyznawana jednorazowo
na jeden system. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dotację celową jest złożenie
wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Nabór wniosków trwał do 31 sierpnia 2019 roku. Wpłynęło łącznie 8 wniosków, kwota
zaplanowanej w roku 2019 dotacji wynosi 15.000,00 zł, kwota ta wystarczy na wsparcie w
sumie 5 wniosków. Po przeprowadzonych wizjach w mieszkaniach na dzień dzisiejszy
zostały podpisane już 3 umowy, pozostałe są w trakcie sprawdzania.
 Z pośród złożonych wniosków 2 przewidywały przyłącze gazu reszta była złożona na
ekogroszek.  Zostanie opracowany projekt ulotek zachęcających mieszkańców do wymiany
źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz zostaną przeprowadzone różnego rodzaju akcje
uświadamiające dzieci i dorosłych. Radni zasugerowali aby na stronie internetowej Gminy
Dolsk powstała zakładka informująca o możliwości pozyskania dotacji wraz z określonymi
terminami w których można złożyć wniosek.

2. Odczytanie i zaakceptowanie protokołów z posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński przystąpił do odczytania protokołów z posiedzeń
komisji:

· nr RF.0012.2.7.2019. z dnia 17 czerwca 2019 roku  protokół został zaakceptowany 3
głosami „za”.

· nr RF.0012.2.9.2019 z dnia 18 września 2019 roku protokół został zaakceptowany 3
głosami „za”.
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Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, podziękował za udział członkom komisji i o
godzinie 16.00 zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Jan Rzepczyński


