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w sprawie przyjqcia ,,Gliwickiego programu oslonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, kt6re
ponoszq zwiqkszone koszty ogrzewania lokalu zwiqzane z trwalq zmianq systemu ogrzewania opartego

na paliwie stalym na jeden z systeméw ekologicznych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, an. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z péin. zm.) w zwiqzku z art. 8 ust. 2, 2111.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spo1ecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z péin. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1. Przyjmuje sic; "Gliwicki program oslonowy wzakresie udzielenia pomocy osobom, ktére ponosza,
zwigkszone koszty ogrzewania lokalu zwiqzane ztrwah} zmianq systemu ogrzewania opanego na paliwie
sta1ym na jeden z systeméw ekologicznych", stanowiqcy za1a,cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Program obowiqzuje do 31 grudnia 2027 r.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si<=; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§4. Uchwa1a wchodzi wzycie po upkywie 14 dni od dnia og1oszenia wDzienniku Urzgdowym

Wojewédztwa Slqskiego.
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Zaiacznik do uchwaiy Nr .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia.................. ..2021 r.

Gliwicki program oslonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktére ponoszq zwiqkszone koszty
ogrzewania lokalu zwiazane z trwala zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stalym na jeden

z systemow ekologicznych

I. CEL PROGRAMU

Celem Gliwickiego programu os1onowego jest wsparcie grupy odbiorcéw energii cieplnej,
ponoszacych zwiokszone koszty grzewcze wynikajace z trwa1ej zmiany systemu ogrzewania opanego na
paliwie staiym na jeden zsystemow ekologicznych oraz zmotywowanie mieszkaficow Gliwic do
dokonania trwaiej zmiany systemu ogrzewania.

II. DEFINICJE UZYTE W GLIWICKIM PROGRAMIE OSLONOWYM
Ilekroé w uchwale jest mowa o:

1) LC - nalezy przez to rozumieé liczbo cz1onkow gospodarstwa domowego uprawnionego
do skorzystania z pomocy;

2) lokalu - nalezy przez to rozumieé lokal s1uzacy do zaspokajania potrzeb mieszkaniovvych,
o ktorym mowa wart.2ust.1pkt4ustawy zdnia 21 czerwca 2001 roku oochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 611), atakze
czoéé mieszkalna domu jednorodzinnego;

3) LW - nalezy przez to rozumieé liczbeg wszystkich osob zamieszkujacych w lokalu;
4) pomocy (P) — nalezy przez to rozumieé wysokoéé zasi1ku celowego, o ktorym mowa wart. 39 ustawy
zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 1876 zpozn. zm.), przyznanego
na dofinansowanie do zwigkszonych kosztow grzewczych wdanym pohoczu na zasadach okreélonych
w tej ustawie;

5) powierzchni faktycznej (PF) — nalezy przez to rozumieé powierzchnie; uzytkowa lokalu,
zdefiniowana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

6) powierzchni nonnatywnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnio lokalu, ktora w przeliczeniu na liczbq
wszystkich osob zamieszkuj acych w lokalu nie moze przekraczaé:

a) 35 m2 — dla 1 osoby,
b) 40 ml — dla 2 osob,
c) 45 m2 — dla 3 osob,
d) 55 m2 — dla 4 osob,
e) 65 m2 — dla 5 osob,
f) 70 m2 — dla 6 osob.

7) GPO — nalezy przez to rozumieé okreélony niniejsza, uchwaia ,,G1iwicki program osionowy w zakresie
udzielenia pomocy osobom, ktore ponosza zwiokszone koszty ogrzewania lokalu zwiazane z trwaia zmiana
systemu ogrzewania opartego na paliwie staiym na jeden z systemow ekologicznych”;

8)t1wa1ej zmianie systemu ogrzewania — nalezy przez to rozumieé trwaia zmiano systemu ogrzewania
opaflego na paliwie stalym, polegajaca na zlikwidowaniu wszystkich instalacji, wktorych nastopuje
spalanie paliw stakych i montazu w ramach lokalu systemu ekologicznego;

9) systemic ekologicznym — nalezy przez to rozumieé jeden z wymienionych systemow ogrzewania bodacych
trwaiym wyposazeniem lokalu:

a) podiaczenie do miejskiej sieci ciepiowniczej,
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b) gazowe,
c) elektryczne,
d) kottownie olej owe na lekki olej opa1owy;

10) wartosci X - nalezy przez to rozumieé kwote stanowiaca roznice pomiedzy kosztami ogrzewania 1 m2
powierzchni lokalu paliwem staiym, a kosztami ogrzewania ekologicznego, okreslona w sposob
zryczahowany w skali roku;

11) OPS - nalezy przez to rozumieé Osrodek Pomocy Spoiecznej w Gliwicach;
12) paliwach statych — nalezy przez to rozumieé paliwa staie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowaniajakosci paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133);

13) gospodarstwie domowym - oznacza to zespoi osob mieszkaja,cych i utrzymujacych sie wspolnie lub jedna
osobe utrzymujaca sie samodzielnie;

14) dacie odbioru - nalezy przez to rozumieé:
a) dla ogrzewania gazowego lub olejowego - date sporzadzenia opinii uprawnionego podmiotu,

7 potwierdzajacej prawidtowoéé podiaczenia urzadzenia do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji,

b) dla ogrzewania elektrycznego - date sporzadzenia protoko1u odbioru/uruchomienia instalacji
podpisanego przez uprawnionego instalatora, w przypadku montazu iuruchomienia urzadzenia
elektrycznego przez wnioskodawce oterminie zakoriczenia inwestycji swiadczy data sprzedazy
widniejaca na fakturze zakupu urzadzenia,

c) dla ogrzewania z miejskiej sieci cieplowniczej - date sporzadzenia protokolu odbioru wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania.

III. WARUNKI NIEZBEDNE DO SKORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA W RAMACH GPO

1. Pomoc w ramach GPO moze dotyczyé tylko lokalu, w ktorym nie wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie
niniejszego programu, przeprowadzono trwaia zmiane systemu ogrzewania (decyduje data dokonania zmiany
systemu ogrzewania, wskazana w dokumencie, o ktorym mowa w czesci V ust. 3 programu).

2. Pomoc w ramach GPO moze byé przyznana osobom:
1) zobowiazanym do regulowania opiat na rzecz dostawcy ciep1a, energii elektrycznej lub nosnikow
gazowych sluzacych ogrzaniu lokalu, oktorym mowa wust. 1, na podstawie dokumentow: umowy
z dostawcq, umowy badz porozumienia z w1aécicielem lokalu lub imiego dokumentu, ktory zobowiazuje do
regulowania oplat zwiazanych z ogrzaniem lokalu;

2) ktore faktycznie zamieszkuja wlokalu, oktorym mowa wust.1 izamieszkiwaiy wnim takze przed
przeprowadzeniem trwalej zmiany systemu ogrzewania t.j. co najmniej od pazdziemika roku
poprzedzajacego rok ziozenia wniosku;

3) ktorych dochod nie przekracza kryterium wskazanego w ust. 3;
4) ktore posiadaja dokument potwierdzajqcy tytul prawny do zajmowanego lokalu, aw przypadku braku
takiego dokumentu — zaéwiadczenie od wlaéciwego zarzadcy lub wiaéciciela lokalu potwierdzajace
speinienie warunku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2).
3. Dla zasi1kow celowych przyznawanych w ramach niniejszego programu podwyzsza sie kryterium

dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo1ecznej odpowiednio
do:
1) 550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej;
2) 500% w przypadku kryterium dochodowego na osobe w rodzinie.

4. Przes1anki wymienione w ust. 1 i 2 musza byé spe1nione1acznie.
1v. SPOSOB OBLICZENIA wYso1<osc1 POMOCY

1. Pomoc w ramach GPO przyznawana jest raz na szeéé miesiecy dlajednego gospodarstwa domowego.
2. Wysokosé pomocy (P), ustala sie jako iloczyn powierzchni faktycznej (PF) oraz wartosci X dzielony

przez 2 i oblicza sie wediug wzoru: P = (PF x X)/2 z zastrzezeniem ust. 3 i 4.
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3. Jezeli powierzchnia faktyczna lokalu jest wieksza od normatywnej, przy rozpatrywaniu wniosku
uwzglednia sie powierzchnie normatywna lokalu.

4. Jezeli powierzchnia faktyczna lokalu jest wieksza od normatywnej, przy rozpatrywaniu wniosku osob
okreslonych ponizej w pkt 1 i2 uwzglednia sie powierzchnie faktyczna, nie wieksza niz podwojona
powierzchnie normatywna, lokalu:
1) oséb, ktore osiagaja, dochéd w wysokosci do 200%, odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodamjacej albo kryterium dochodowego na osobe w rodzinie, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej;

2) gospodarstw domowych, w ktorych jest co najmniej jedna osoba:
a) ze znacznym stopniem niepetnosprawnosci,
b) dziecko do 16 r.z z orzeczeniem o niepeinosprawnosci,
c) z umiarkowanym stopniem niepeinosprawnosci, poruszajaca sie na wozku,
d) niepeinosprawna, posiadajaca worzeczeniu wskazanie, ze wymaga zamieszkiwania woddzielnym
pokoju.

5. W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wiekszej liczby osob niz 6, dla kazdej kolejnej
osoby zwieksza sie normatywna powierzchnie lokalu o 5 m2.

6. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest wiecej niz jedno gospodarstwo domowe, atylko jedno
gospodarstwo jest uprawnione do skorzystania zpomocy, pomoc przyznaje sie tylko gospodarstwu
uprawnionemu do jej otrzymania.

7. Powierzchnie faktyczna dla uprawnionego gospodarstwa domowego ustala sie wed1ug wzoru: (PF/LW) x
LC.

8. W przypadku, gdy wlokalu prowadzone jest wiecej niz jedno gospodarstwo, ktore jest uprawnione
do skorzystania z pomocy, pomoc przyznaje sie odrebnie dla kazdego gospodarstwa domowego.

9. Powierzchnie faktyczna, zajmowana przez kazde zuprawnionych gospodarstw ustala sie odrebnie dla
kazdego gospodarstwa, wediug algorytmu okreslonego w ust. 7.

10. Wysokoéé pomocy ustala sie zgodnie ze wzorami w ponizszych tabelach:
1) Gospodarstwo jednoosobowe:

Wysokoéé dochodu osoby samotnie Wysokosé pomocy
gospodarujacej w % kryterium, o ktorym mowa (P — okreslone zgodnie z czeéci IV ust. 2-9)
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej
do 200% kryterium dochodowego osoby P x 100%
samotnie gospodarujgcej
powyzej 200% do 300% kryterium dochodowego P x 85%
osoby samotnie gospodarujgcej
powyzej 300% do 400% kryterium dochodowego P x 70%
osoby samotnie gospodarujgcej
powyzej 400% do 550% kryterium dochodowego P x 50%
osoby samotnie gospodarujgcej
2) Gospodarstwo wieloosobowe:

Wysokoéé dochodu na osobe w rodzinie w % Wysokosé pomocy
kryterium, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (P — okreslone zgodnie z czeéci IV ust. 2-9)
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej
do 200% kryterium dochodowego rodziny P x 100%
powyzej 200% do 300% kryterium dochodowego P x 85%
rodziny
powyzej 300% do 400% kryterium dochodowego P x 70%
rodziny
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powyzej 400% do 500% kryterium dochodowego P x 50%
rodziny

11. Wartoéé (X) roznicy zwiekszonych kosztow ustala sie w wysokoéci 28 PLN w przeliczeniu na 1 m2, bez
wzgledu na rodzaj zastosowanego systemu ogrzewania ekologicznego.
V. SPOSOB PROWADZENIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY

1. Warunkiem wszczecia iprowadzenia postepowania o udzielenie pomocy w ramach GPO jest ziozenie
wniosku wraz z wymagana dokurnentacja, w OPS.

2. Do wniosku, oprocz dokumentow wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej,
nalezy zaiaczyéz
1) dokument potwierdzajacy tytui prawny do zajmowanego lokalu wraz z oswiadczeniem

o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem trwaiej zmiany systemu ogrzewania w lokalu, o ktérym mowa
w pkt III, ust. 1, aw przypadku braku takiego dokumentu - zaéwiadczenie od wiasciwego zarzadcy lub
w1ascicie1a1okalu potwierdzaj ace speinienie warunku, o ktorym mowa w pkt III, ust. 2 pkt 2;

2) dokument potwierdzajacy wielkosé powierzchni uzytkowej lokalu a w przypadku braku takiego dokumentu
— oswiadczenie wnioskodawcy o wielkoéci powierzchni uzytkowej;

3) umowe z dostawca ciepla, energii elektrycznej, paliw gazowych lub inny dokument potwierdzajacy
zobowiazanie do regulowania na rzecz dostawcy opiat zwiazanych z ogrzewaniem lokalu, a w przypadku
zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe lub na gaz plynny LPG - imienna fakture;

4) dokument/y wskazujace na trwaia zmiane systemu ogrzewania wystawione i podpisane odpowiednio przez
przedsiebiorce realizujacego zmiane systemu ogrzewania, administratora, zarzadce lub wiasciciela lokalu,
zawierajace okreslenie:
a) daty odbioru (zgodnie zdefinicja okreslona wpkt II ppkt14) zmiany systemu ogrzewania na jeden
z systemow, o ktorych mowa w pkt II ppkt 9);

b) liczby zlikwidowanych piecow lub kotiowni weglowych;
c) rodzaju zainstalowanego nowego zrodta ogrzewania;
d) lokalizacji dokonania trwaiej zmiany systemu ogrzewania.
3. Przez dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4 rozumie sie: fakture VAT, rachunek, protokéi odbioru,

zaswiadczenie lub inny dokument zawierajacy dane wymienione w ust. 2 pkt 4 lit. a-d.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymal uprzednio pomoc wramach GPO isktada wniosek

0 pomoc kolejny raz, nie wymaga sie dostarczenia dokumentow wymienionych sie ust. 2, pod warunkiem,
Ze wnioskodawca ziozy oswiadczenie, iz informacje wynikajace z uprzednio z1oz0nych dokumentow oraz stany
faktyczne lub prawne, ktorych te dokumenty dotycza, nie ulegiy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz
stanow faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, ktorych tennin waznoéci up1yna1 zgodnie
z przepisami regulujacymi ich wydawanie.

5. W przypadku watpliwosci wynikajacych z otrzymanej dokumentacji, w szczegolnosci co do faktu
wykonania trwalej wymiany systemu ogrzewania iterminu odbioru, wnioskodawca moze zostaé wezwany do
ziozenia wyjasniefi i dodatkowych dokumentow oraz moze zostaé przeprowadzona wizja lokalna.

6. Pomoc jest realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy podmiotu, na rzecz ktorego osoba
objeta pomoca, ma obowiazek wniesé opiate z tytuhi ogrzewania lokalu, za wyjatkiem pomocy zwiazanej ze
zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie oparte na oleju opaiowym, ktora jest realizowana wformie
przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy.

7. W przypadku ustalenia, ze osoba objeta pomoca, ogrzewa lokal z wykorzystaniem paliw statych, ca1osé
otrzymanej pomocy podlega zwrotowi na zasadach okreslonych w art. 104 ustawy zdnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spoiecznej.
VI. ZRODLA FINANSOWANIA PROGRAMU

GPO w caiosci finansowany jest ze srodkow wiasnych budzetu Miasta Gliwice.

Oér dka Pom 1' SpoIeczriej
xv Gli ./ncach
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej ,,do zadafi
w1asnych gminy nalezy podejmowanie irmych zadafi z za1<resup0m0cy spolecznej wynikajacych
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programow ostonowych”.

Funkcjonowanie programu ,,Czyste powietrze” wraz z programem dotacji celowych do zmiany
ogrzewania z budzetu miasta Gliwice (zgodnie z uchwaia nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13
pazdziemika 2016 r. z pozn. zm.) umozliwia uzyskanie dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania
mieszkania na proekologiczny. Celem programu jest ochrona powietrza i poprawa jego jakoéci — walka
ze smogiem poprzez redukcje przestarzatych piecow i koflow oraz ocieplenie budynkow. Mozliwosé
otrzymania dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania ma na celu wsparcie mieszkaficow przy
podejmowaniu dziaiafi proekologicznych. Zmiana systemu ogrzewania z weglowego na gazowe, elektryczne
lub inne ekologiczne moze powodowaé zwiekszenie obciazenia finansowego beneficjentow, poniewaz
koszty ogrzewania mieszkania po zmianie systemu sa wyzsze, niz koszty ogrzewania weglem.

Wobec powyzszego, aby wesprzeé mieszkaficow Gliwic w utrzymaniu zmiany systemu ogrzewania
postanowiono wprowadzié ,,G1iwicki program ostonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktore
ponosza zwiekszone koszty ogrzewania lokalu zwiazane z trwa1a zmiana systemu ogrzewania opartego na
paliwie statym na jeden z systemow ekologicznych”.
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