Boguszów-Gorce, dnia 23.05.2018

Raport z Konsultacji Społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania.

W ramach opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie
określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania, dotyczącej zasad i trybu udzielania ze
środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie
powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze
zmianą systemu ogrzewania na instalację opartą na następujących źródłach ciepła:kocioł gazowy lub
kotły/grzejniki/urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym, przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr 1174/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa Gorc z dnia maja lipca 2018 r.
Konsultacje zostały przeprowadzane w okresie od 15 do 22 maja 2018r w formie
zbierania uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie www.boguszow-gorce.pl oraz w
Urzędzie Miejskim, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, pokój nr 209.

Nadzór

nad prawidłowym przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierzono Kierownikowi
Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
Formą Informowania mieszkańców o wynikach konsultacji jest niniejszy raport.
W rama konsultacji społecznych zostały złożone dwa formularze uwag/propozycji.
Poniżej zestawiono propozycje zmian, jakie pojawiły się w procesie konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania
dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
sposobu ich rozliczania.
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Uzasadnienie
1 Formularz uwag/propozycji
Gminy ościenne takie jak Wałbrzych i
Szczawno Zdrój mają wprowadzony
właśnie taki zapis, co pozwala na równe
traktowanie wszystkich mieszkańców,
nie można pozostawić samym sobie
tych mieszkańców, którzy zaciągali
kredyty na założenie ogrzewania
gazowego mając między innymi na
uwadze ochronę środowiska, zwłaszcza,
że w ościennych gminach już dawno
zadbano o ochronę środowiska w tym
zakresie tzn. nie pomijając osób, które
mają od niedługiego czasu założone co
gazowe

Sposób uzgodnienia

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z projektem uchwały
dofinansowanie może zostać
przyznane na przedsięwzięcia w
trakcie realizacji lub planowane do
realizacji.
Co do zasady dotacje maja być
udzielane od chwili wejścia w życie
przedmiotowej uchwały. W latach
poprzednich zadanie związane z
wymianą źródeł ciepła nie były
dotowane z budżetu miasta ze
względu na ograniczone środki
finansowe (inne priorytety).
Mieszkańcy byli informowani, że
jeśli w przyszłości uruchomiony
zostanie program dotacyjny to
będzie dotyczył on nowych
inwestycji.

2 Formularz uwag/propozycji

1 § 1 ust. 4 „Przez

trwałą likwidację
ogrzewania
opartego na
paliwie stałym
rozumie się
likwidację z
nieruchomości
będącej
przedmiotem

Przez trwałą
likwidację
ogrzewania
opartego na
paliwie stałym
rozumie się
likwidację z
nieruchomości
będącej
przedmiotem

Kominki opalane drewnem są zaliczone
do ogrzewania ekologicznego, a
stanowią alternatywne źródło ciepła w
przypadku braku podstawowego źródła
zasilania (gazu lub energii).

Uwaga nieuwzględniona
Warunkiem, aby uznać kominek za
„ekologiczne źródło ciepła”
konieczne jest palenie w nim
suchym, sezonowanym drewnem,
magazynowanym przez okres od
roku do dwóch lat, bądź
zakupionym z pewnego źródła z
potwierdzoną zawartością wilgoci
na poziomie ok. 20 proc.

przedsięwzięcia
wszystkich źródeł
ciepła zasilanych
paliwem stałym.”

przedsięwzięcia
wszystkich źródeł
ciepła zasilanych
paliwem stałym, z
wyłączeniem
kominków
opalanych
drewnem.

§ 3 ust. 8

Wnioskodawcy,
któremu nie
udzielona została
dotacja,
przysługuje z tego
tytułu wniesienie
odwołania o
pisemne
uzasadnienie
decyzji.
Status lokalu lub
domu będącego
przedmiotem
wniosku o
udzielenie dotacji:
Prywatny lokal
mieszkalny/dom
jednorodzinny –
10 pkt.
Lokal mieszkalny
komunalny – 10
pkt.
(lub
uchylenie całego
punktu)

2 „Wnioskodawcy,

któremu nie
udzielona została
dotacja, nie
przysługuje z
tego tytułu żadne
roszczenie”

§ 6 ust. 1 pkt. b
3 Kryteria
merytoryczne
„Status lokalu lub
domu będącego
przedmiotem
wniosku o
udzielenie
dotacji:
Prywatny lokal
mieszkalny/dom
jednorodzinny –
0 pkt.
Lokal mieszkalny
komunalny – 10
pkt.”
4 § 6 ust. 1 pkt. b
Kryteria
merytoryczne
„Wiek
wnioskodawcy:
Wnioskodawca,
który ukończył 65
rok życia – 15
pkt.”

5 § 6 ust. 1 pkt. b
Kryteria
merytoryczne

Wiek
wnioskodawcy:
- Wnioskodawca,
który ukończył 40
rok życia – 5 pkt.
- Wnioskodawca,
który ukończył 50
rok życia – 10 pkt.
- Wnioskodawca,
który ukończył 60
rok życia – 15 pkt.
- Wnioskodawca,
który ukończył 70
rok życia – 20 pkt.
Dodanie kryterium
mówiącym o klasie
energetycznej
budynku:
- budynek posiada
wykonaną
termomodernizacj
ę (docieplenie) – 5

Prawo do informacji o powodzie
odrzucenia wniosku.

Jednocześnie Sejmik Województwa
Dolnośląskiego Uchwała w dniu
30.11.2017 roku podjął uchwałę nr
XLI/1407/17 w sprawie
wprowadzenia na obszarze
województwa dolnośląskiego, z
wyłączeniem Gminy Wrocław i
uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji , w
których następuje spalanie paliw.
Uchwała ta dotyczy między innymi
kominków.
Uwaga nieuwzględniona
Uwaga nieadekwatna do treści § 3
ust. 8

Mieszkańcy lokali prywatnych i domów
jednorodzinnych są także mieszkańcami
naszego miasta, którzy mają takie same
prawa obywatelskie jak mieszkańcy
najmujący lokale gminne.
Uprzywilejowanie jednej grupy jest
dyskryminacją !!!

Uwaga nieuwzględniona
Kryterium ma na celu
zmotywowanie do zmiany źródła
ciepła najemców lokali
komunalnych, którzy poprzez
zmianę sposobu ogrzewania
inwestują środki prywatne w lokal,
który nie jest ich własnością

Dyskryminacja pozostałych
mieszkańców (poniżej 65 roku życia).
Dlaczego zostało ustalone tylko jedno
kryterium wiekowe?

Uwaga nieuwzględniona
Kryterium jest elementem realizacji
polityki senioralnej.

Ten parametr ma najbardziej istotny
wpływ na ilość spalanego do tej pory
paliwa stałego, a jednocześnie na
zanieczyszczenie powietrza w naszej
gminie.

Uwaga nieuwzględniona

Celem wprowadzenia tej
uchwały nie jest zmniejszenie
zapotrzebowania obiektu na
energie lecz zdecydowane
ograniczenie niskiej emisji. Kotły
domowe i piece na węgiel i

pkt.
- budynek nie
posiada wykonanej
termomodernizacji
(docieplenia) – 20
pkt.

drewno są dominującym
źródłem pyłu zawieszonego oraz
benzo[a]pirenu, który jest
substancją silnie rakotwórczą.
Dodatkowo w większości kotły
na węgiel to kotły zasypowe,
często mające niską sprawność
wytwarzania energii cieplnej i
charakteryzujące się bardzo
wysokimi wskaźnikami emisji
tych szkodliwych substancji.

