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w sprawie przyjqcia ,,Gliwickiego programu oslonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktérc
ponoszq zwiqkszone koszty ogrzewanla Iokalu zwiqzanc z trwalq zmianq systemu ogrzewania opartego

na paliwie stalym na jcden z systemfiw ekologlcznych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust. I Ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmirmym
(t.j. Dz.U. z 202] r. poz. 1372), w zwiqzku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 Ustawy z dnia 12 rnarca
2004 r. 0 pomocy spoiecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. I876 z péiin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§l. Przyjmuje siq ,,G1iwicki program osionowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktére ponoszq
zwicpkszonc koszty ogrzewania lokalu zwiqzane ztrwalq zmianq systemu ogrzewania opartego na paliwie
stalym najcdcn z systeméw ekologicznych“, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Program obowiqzuje do 31 grudnia 2027 r.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podj¢cia.
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' Zarqcznik do Uchwaly Nr .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia.................. ..202l r.

Gliwicki program oslonowy w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktdre ponoszq zwiqkszone koszty
ogrzewania lokalu zwiqzane z trwalq zmianq systemu ogrzcwania opartego na paliwie staiym nu jeden

z systeméw ekologicznych

I. CEL PROGRAMU

Celem ,,GIiwickieg0 programu oslonowego...” jest wsparcie grupy odbiorcow energii cieplnej,
ponoszqcych zwiqkszone koszty grzewczc vvynikajqcc z trwalej zmiany systemu ogrzewania opartego na
paliwie stalym na jedcn zsystemdw ckologicznych oraz zmotywowanie mieszkaficdw Gliwic do
dokonania trwarej zmiany systemu ogrzewania.

II. DEFINICJE UZYTE W GLIWICKIM PROGRAMIE OSLONOWYM
Ilekroé w programiejcst mowa 0:

I) LC -- nalezy przez to rozumieé Iiczbo czronkow gospodarstwa domowego upravmionego do
skorzystania z pomocy;

2) lokalu — nalezy przez to rozumied lokal siuzqcy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 0 ktérym
mowa w art. 2 ust. I pkt 4) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 0 ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym
zasobie gminy io zmianie Kodcksu cywilnego (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 611 zpdin. zm.), atakze czgéé
mieszkalnq domu jednorodzinnego;

3) LW — nalezy przez to rozumieé Iiczbg wszystkich oséb zamieszkujqcych w lokalu;
4) pomocy (P) - nalezy przez to rozumieé wysokoéé zasilku celowego, 0 ktorym mowa w an. 39 Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 2 pbin. 2111.), przyznanego na
dofinansowanie do zwiokszonych kosztow grzewczych w danym pdhoczu na zasadach okreélonych w tej
ustawie;

5) powierzchni faktycznej (PF) - nalezy przez to rozumieé powierzchniq; uzytkowzg lokalu, zdefiniowanq
w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatordw, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego;

6) powierzchni normatywncj — nalezy przez to rozumieé powierzchnic; lokalu, ktdra w przeliczeniu na
liczb¢ wszystkich oséb wspolnie gospodarujqcych nie mote przekraczaé:

a) 35 mi — dla I osoby,
b) 40 m’ - dla 2 osob,
c) 45 m’ — dla 3 oséb,
d) 55 ml — dla 4 oséb,
e) 65 m2 — dla 5 oséb,

f) 70 ml — dla 6 osdb.
7) GPO - nalezy przez to rozumieé okreélony niniejszs, uchwaiq .,GIiwicki program oslonowy w zakresie

udzielenia pomocy osobom, ktdre ponoszq zwiqkszonc koszty ogrzewania lokalu zwiqzane z trwalq zmianq
systemu ogrzewania opartego na paliwic stab/m najeden z systeméw ekologicznych”;

8) trwaiej zmianie systemu ogrzewania — nalezy przez to rozumieé trwala, zmiane; systemu ogrzewania
opartego na paliwie starym, polcgajqcq na zlikwidowaniu wszystkioh instalacji, wktdrych nastopuje
Spalanifl paliw stalych, i mOr1t&Zl1 w ramach lokalu systemu ekologicznego;

9) systemic ekologicznym — nalezy przez to rozumied jeden zwymienionych systemdw ogrzewania
bodqcych trwaiym wyposazeniem lokalu:

a) podisgczenie do micjskiej sieci cieplowniczej,
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b) gazowe,
c) elcktryczne,

d) kotlownie olejowc na lekki olej opalowy;
I0) wartosici X - nalezy przez to rozumieé kwotq: stanowiqcq roznico pOmif;dZy kosztami ogrzewania I m1
powierzchni Iokalu paliwem stalym a kosztami ogrzewania ekologioznego, okreélonq w sposob
zryczaitowany w skali roku;

I 1) OPS — nalezy przez to rozumieé Oérodek Pomocy Sporecznej w Gliwicach;
12) paliwach starych — nalezy przez to rozumieé paliwa stare w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4a) Ustawy
zdnia 25 sicrpnia 2006 r. osystemie rnonitorowania ikonlrolowania jakoéci paliw (t.j. Dz.U. 22021 r.
poz. 133 z poin. zm.);

13) gospodarstwic domowym — oznacza to zcspoi osob mieszkajqcych i utrzymujqcych siq: wspolnie lub
jednq osobg utrzymujqcq sir; samodzielnie;

I4) daoie odbioru — nalezy przez to rozumieé:
a) dla ogrzewania gazowego lub olejowego — datg sporzqdzenia opinii uprawnionego podmiotu,
potwierdzajqcej prawidiowoéé pocflqczenia urzqdzenia do przewodu kominowego oraz wykonania
wcntylacji,

b) dla ogrzewania elcktrycznego — datg sporzqdzenia protokolu odbioru/uruchomienia instalaoji.
podpisanego przez uprawnionego instalatora, wprzypadku montazu iuruchomienia urzqdzenia
elektrycznego przez wnioskodawcq oterminie zakorficzenia inwestycji éwiadczy data sprzedazy
widniejqca na fakturze zakupu urzqdzenia,

c) dla ogrzewania z miejskiej sieci ciepiowniczej — datg sporzqdzenia protokoiu odbioru wewnqtrznej
instalacji centralnego ogrzewania.

III. ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

I. Pomoc w rarnach GPO moze dotyczyé tylko lokalu, w ktorym nie wczeéniej niz od dnia wejécia w zycie
niniejszego programu przeprowadzono trwalq zmiam; systemu ogrzewania (dccyduje data dokonania zmiany
systemu ogrzewania, wskazana w dokumencie, o ktorym mowa w czoéci V ust. 3 programu).

2. Program adresowany jest do osob:
Uzobowiqzanych do regulowania oplat na rzecz dostawcy ciepla, energii elektrycznej lub noénikow
gazowych shlzqcych ogrzaniu lokalu, 0 ktorym mowa w ust. 1, na podstawie nastgpujqcych dokumentowz
umowy zdostawcq, umowy bqdi porozumienia zwiaécicielem lokalu lub innego dokumentu, ktory
zobowiqzuje do regulowania op}at zwiqzanych z ogrzaniem lokalu;

2) faktycznie zamieszkujqcych w lokalu, o ktorym mowa w ust. I, i takich, ktore zamieszkiwary w nim takze
przed przeprowadzeniem trwaiej zmiany systemu ogrzewania co najmniej od paidziernika roku
poprzedzajqcego rok ziozenia wniosku;

3) ktore posiadajq dokument potwicrdzajqcy tytul prawny do zajmowanego lokalu, aw przypadku braku
takiego dokumentu - zaéwiadczenie od wiaéciwcgo zarzqdcy lub Maéciciela lokalu potwierdzajqce
spernienie warunku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2).
3. Przeslanki wymienione w ust. l i 2 muszq byé spe1nione%s;cznie.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
I . W ramach GPO mozna udzielié pomocy na dofinansowanie do zwiokszonych kosztow ogrzewania.
2. Dofinansowanie moze byé przyznane raz na szeéé miesiqcy dlajodnego gospodzu-stwa domowego.
3. Maksymalna wysokoéé pomocy (P) ustala siq jako iloczyn powicrzchni faktyozncj (PF) oraz wartoéci X

dzielony przez 2 i oblicza six; wedlug wzoru: P = (PF K X)/2 Z Zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. Jezcli powierzchnia faktyczna lokalu jest wioksza od normatywnej, przy rozpatrywaniu wniosku
uwzglqdnia sir; powierzchnie; normatywnq lokalu.
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5..1eze1i powierzchnia faktyozna lokalu jest wiqzksza od normatywnej, przy rozpatrywaniu wniosku
uwzglodnia sit; powierzclmiq: faktycznq, nie wiokszq n12 podwojonq powierzchnis normatywnq lokalu, jezeli
wniosek sktadajqz
1) osoby, ktore osiqgajq dochod w wysokoéci do 250% odpowiednio kryterium dochodowcgo osoby samotnic
gospodarujqcej albo kryterium dochodowego na osobs w rodzinie, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy
z dnia I2 marca 2004 r. o pornocy spo1ecznej;

2) gospodarstwa domowe, w ktorych wystopujec
a) osoba zc znacznym stopniom nicpemosprawnoéci,
b) dziecko do 16 r.Z. z orzeczenicm 0 n1epe1n0spraWn0SIci.

c) osoba z umiarkowanym stopniem niepdnosprawnoéci, poruszajqca sit; na wdzku,
d) osoba niepetnosprawna, posiadajqca w orzeczeniu wskazanie, zc wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju.

6. W przypadku wspolnego gospodarowania w lokalu mieszkalnym wiokszej liczby osdb niz 6 dla kazdej
kolejnej osoby zwioksza sit; normatywna powierzchniq lokalu 0 5 ml.

7. W przypadku, gdy w lokalu prowadzone jest wiqoej niz jcdno gospodarstwo domowe, atylko jcdno
gospodarstwo jest uprawnione do skorzystania zpomooy, pomoc przyznaje 51¢ tylko gospodarstwu
uprawnionemu do jej otrzymania.

8. Powierzchnio faktyczna, dla uprawnionego gospodarstwa domowego ustala sit; wed1ug wzoru: (PF/LW)
X LC.

9. W przypadku gdy w lokalu prowadzone jest wiocej niz jedno gospodarstwo, ktore jest uprawnione do
skorzystania z pomocy, pomoc mozna przyznad odrqbnie dla kazdego gospodarstwa domowego.

10. Powierzchnio faktycznq zajmowanq przez kazde z uprawnionych gospodarstw ustala sit; odrgbnie dla
kazdego gospodarstwa, wedtug wzoru okreélonego w ust. 8.

11. Wysokoéé pomocy nie moze przekroczyé wysokoéci wynikajqcej ze wzorow okreélonych w ponizszych
tabelach:
1) gospodarstwo jednoosobowe:

Wysokofié dochodu osoby samotnie gospodarujqcej w % kryterium, o Wysokcgé pomocy
ktorym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (P—okreé|one w czqéci IV ust. 2-10)
spv1¢=zn¢j ._,_ 77 5 5 _ 5
Do 250% krytcrium dochodowcgo osoby samotnic gospodarujqcej KP >< 100% 5 5

Powyzej 2sc>T4;"a¢ 300% Wtérium dochodowego osoby samotnie PX 85%
_gospodaru_|_§c¢_] _
Powyzcj 300% do 400% kryterium dochodowego osoby samotnic P”§<H70%

_gospodaruj§cej
Powyzej 400% do 550% kryterium dochodowego osoby samotnic P><50%

_s9§n9§9rv13s§1 ,_
Powyzej 550% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej Pomocy nie udziela 51¢

2) gospodarstwo wieloosobowe:
—Wysoko:1é doohodu na osobq. w rodzinic w % krytcrium, o ktorym mowa w Wysoko§é7|5o’r11oc);*7 5 5
art. 8 ust. 1 Ustqwy_ z dqig rrtegoa2004 r. o pomocy spoiecznej (P - okreélone w czqéci IV ust. 2-10)
Do 250% kryterium dochodowego na osobe; w rodzinie P X 100%
Povvyiej 250% do 300% kryterium dochodiowfiego na osobq w rodzinic: P X 85%
Powyzej 300% do 400% kryterium dochodowego na osobo w rodzinje 5 i P >< 70%
Powyzej 400% do 500% kryterium dochodowego na osobq w rodzjrdc 7 4 P X 50%

Powyzej 50507-‘A1 kryterium dochodowego na osobo w rodzinie Pomocy nie udziela sit;

12. Wartoéé (X) rétnicy zwiokszonych kosztdw ustalfl sic; w wysokosci 32 PLN w przeliczeniu no 1 ml, bez
wzglodu na rodzaj zastosowanego systernu ogrzewania ekologicznego. Wartoéé (X) podlega corocznej
waloryzacji o wskainik waloryzacji cen towarow 1 us1ug oglaszany przcz GUS.
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V. SPOSOB PROWADZENIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY

1. Warunkiem udzielenia pornocy W ramach GPO jest ziozenie wniosku wraz Z wymaganq dokumentacjq
W OPS.

2. Do wniosku, oprocz dokumentow wskazanych w Ustawie z dnia 12 mama 2004 r. 0 pomocy spoiecznej,
nalezy doiaczyé:
1) dokument potwierdzajqcy tytul prawny do zajmowanego lokalu wraz z oswiadozaniem o zamieszkiwaniu
przed przeprowadzeniem trwaiej zmiany systcmu ogxzewania w lokalu, o ktorym mowa w czqéci I11 ust. 1,
a w przypadku braku takiego dokumentu — zasiwiadczenie od wiasciwego zarzqdoy lub wtaécioiela Iokalu
potwierdzajqoc speinienie warunku, o ktorym mowa w czrpéci 111 ust. 2 pkt 2);

2) dokument potwit:rdzajB,cy wielkoéé powierzchni uzytkowej lokalu, aw przypadku braku takiego
dokumentu — oéwiadozenie wnioskodawcy 0 Wielkoéci powierzchni uzytkowej;

3) umowo z dostawcq ciepta, encrgii clektrycznej, paiiw gazowych lub inny dokumcnt potwiordzajacy
zobowiqzanie do regulowania na rzccz dostawcy opiat zwiqzanych z ogrzewaniem lokalu. a w przypadku
zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe lub na gaz piynny LPG — imiennq fakturg;

4) dokument/dokumenty wskazujqce na trwaiq zmiano systemu ogrzewania, wystawionc i podpisane
odpowiednio przez przedsiqbiorco realizujqcego zmiam; systemu ogrzewania, administratora, zarzqdcs lub
wiaéciciela iokalu, zawierajqce okreslenie:
a) daty odbioru (zgodnie zdefinicjq okreslonq w czosci II pkt 14) zmiany systemu ogrzewania na jeden

z systemow, o ktorych mowa w czqéci II pkt 9),
b) liczby zlikwidowanych piecow lub kottowni wqglowych,
c) rodzaju zainstalowanego nowego irodla ogrzewania,
d) lokalizacji dokonania trwaiej zmiany systemu ogrzewania.
3. Przez dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4) rozumie sioz fakturq VAT, rachunek, protokoi odbioru,

zaéwiadczenie lub inny dokument zawierajqcy dam: wymienione w ust. 2 pkt 4) lit. a)—d).
4. W przypadku gdy wnioskodawca otrzymat uprzednio pomoc w ramach GPO iskiada wniosek o pomoc

kolcjny raz, nie wymaga siq dostarczenia dokumentow wymienionych wust. 2, pod warunkiem
Ze wnioskodawca zloty oéwiadczenie, iz informacje wynikajqce z uprzednio zioionych dokumentow oraz stany
faktyczne lub prawne, ktorych te dokumenty dotyczq, nie ulegiy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz
stanow faktycznych lub prawnych zawartych wdokumcntach, ktorych termin waznoéci uptynqt zgodnie
z przepisami regulujqcymi ich Wydawanie.

5. W przypadku wstpliwoéci wynikajqcych zotrzymanej dokumentacji, wszczegolnoéci co do faktu
wykonania trwaiej wymiany systemu ogrzewania i temtinu odbioru, wnioskodawca mole zostaé wezwany do
ziozenia wyjaénieri i dodatkowych dokumentow oraz moze zostaé przeprowadzona wizja lokalna.

6. Pomoc jest realizowana w formic przelewu na rachunek bankowy podmiotu, no rzecz ktorego osoba
objota pomocg ma obowiqzek wnieéé opiato ztytuiu ogrzewania lokaiu, zwyjqtkiem pomocy zwiqzanej ze
zmianq systemu ogrzewania na ogrzcwanie opartc na oleju opaiowym lub na gazie piynnym LPG, ktora jest
realizowana w formic przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy.

7. W przypadku ustalenia, ze osoba objota pomocq ogrzewa lokal z wykorzystaniem paliw stalych, catosé
otrzymanej pomocy podiega zwrotowi na zasadach okreélonych wart. 104 Ustawy zdnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spoiecznej.

VI. ZRODLA FINANSOWANIA PROGRAMU
GPO w caloéci finansowany jest ze érodkow wiasnych budzetu Miasta Gliwice.

D Y R E K T O I11
0§l‘°d1<11 Pflmocy Spoiecznej
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Uzasadnienic

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej ,,do zadafi wiasnych
grniny nalezy podejmowanie innych zadafi z zakresu pomocy spoiecznej wynikajqcych z rozezrtanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programow osionowych”.
Funkcjonowanie programu ,,Czyste powiett"ze" wraz zprogramem dotacji celowych do zmiany

ogrzewania z budzetu Miasta Gliwice (zgodnie z Uchwatq nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice zdnia
13 paidziemika 2016 r. z pozn. zm.) umozliwia uzyskanie dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania
lokalu na proekologiczny. Celem prograrnu jest ochrona powietrza ipoprawa jego jakoéci — walka zo
smogicm poprzcz redukcjo liczby przcstarzaiych piecow ikotiow oroz ooicplenie budynkow. Mozliwoéé
otrzymania dofinansowania do wymiany systcmu ogrzewania ma na oeltl wsparcic tnieszkafioow przy
podejmowaniu dziaiaft proekologioznyoh. Zmiana systemu ogrzewania zwgglowego na gazowe,
elektryczne lub inne ekologiczne moze powodowaé zwiokszenie obciqzenia finansowego beneficjentow,
poniewaz koszty ogrzewania mieszkania po zmianie systemu 5&1 vvyzsze niz koszty ogrzewania wqglem.

Wobeo powyzszego, aby wesprzeé mieszkaficow Gliwic: wutrzymaniu zmiany systemu ogrzewania,
postanowiono wprowadzié ,,Ci1iwicki program ostonowy wzakresie udzielenia pomocy osobom, ktdre
ponoszq zwiokszone koszty ogrzewania lokalu zwiqzane z nwaiq zmianq systernu ogrzewania opartego na
paliwie staiym na jeden z systemow ekologicznych”.
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