
UCHWAŁA NR V/31/15
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

z dnia 23 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie, zmienionej Uchwałą Nr 
XXX/335/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XL/410/14 Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2014 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem 

Jan Czanguleit
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Załącznik do Uchwały Nr V/31/15

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 23 lutego 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących 
ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, realizowanych na terenie Gminy Zawadzkie 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zawadzkie na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na: 

1) wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem węglowym, 
brykietem węglowym, niespełniających wymogów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, na źródła 
proekologiczne, w szczególności kotły gazowe, olejowe, niskoemisyjne kotły c. o. nowej generacji na paliwo 
stałe o wysokiej sprawności energetycznej (min. 80%), kotły na biomasę, ogrzewanie elektryczne; 

2) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2. Udzielenie dotacji ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł "niskiej emisji", w tym 
emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców 
grzewczych, w których spala się węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. 

§ 2. 1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w § 
1 ust. 1 mogą uzyskać: 

1) osoby fizyczne będące: 

a) właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych, 

b) właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielorodzinnych, 

c) właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych, 

d) najemcami lokali mieszkalnych, w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony (za zgodą 
właściciela), 

- zlokalizowanych na terenie Gminy Zawadzkie; 

2) wspólnoty mieszkaniowe skupiające właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych 
w budynkach położonych na terenie Gminy Zawadzkie. 

2. Dotacja może być udzielona dla lokalu lub budynku, w którym nie prowadzi się działalności gospodarczej. 
W przypadku lokalu lub budynku mieszkalnego zajętego w części pod prowadzenie działalności gospodarczej, 
dopuszcza się udzielenie częściowej dotacji, określonej proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod część 
mieszkalną. 

3. Przez budynki jednorodzinne i wielorodzinne należy rozumieć obiekty budowlane określone 
w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.), a przez lokale mieszkalne należy rozumieć lokale mieszkalne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane są koszty kwalifikowane poniesione przez 
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na 
Wnioskodawcę. 

2. Kosztami kwalifikowanymi, w przypadku inwestycji objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na: 

1) zakup kotła c. o.; 

2) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (koszty zakupu materiałów i budowy). 

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, 
należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia wystawcy w/w dokumentów. 
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4. Wysokość dotacji, w przypadku inwestycji służących ochronie powietrza, o których mowa w § 1 ust. 1, 
wynosi 30% kosztów kwalifikowanych brutto, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź 
rachunków, jednak nie więcej niż 4.000 zł. 

5. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, 
a ponadto spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania. 

6. Dotacja przysługuje tylko raz na dany budynek (jednorodzinny albo wielorodzinny) lub mieszkanie 
w budynku wielorodzinnym, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela. 

7. Dotacji nie podlegają: 

1) pozostałe koszty poniesione na zakup materiałów, w szczególności osprzętu, instalacji wewnętrznej służącej do 
rozprowadzania czynnika cieplnego; 

2) koszty zakupu kotła i urządzeń grzewczych nabytych poza granicami kraju; 

3) koszty montażu, z wyjątkiem budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej; 

4) koszty zakupu kotłów przenośnych, w tym dmuchaw, przenośnych grzejników olejowych i elektrycznych, 
pieców akumulacyjnych i innych, nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego; 

5) zmiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze; 

6) zmiana systemu ogrzewania oraz budowa przyłącza do sieci ciepłowniczej, wykonane przed dniem złożenia 
wniosku o dotację; 

7) koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Zawadzkie umowy dotacji. 

8. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji na realizację przedmiotowej inwestycji z innych 
źródeł, łączna kwota pozyskanych dotacji nie może przekroczyć kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na 
realizację inwestycji; w przeciwnym razie kwota dotacji, ustalona zgodnie z ust. 4, ulegnie obniżeniu do wysokości 
stanowiącej różnicę kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji oraz wysokości dotacji 
pozyskanych z innych źródeł. 

9. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w przypadku: 

1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika bądź też 
rezygnacji z przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, przed upływem 5 lat licząc od dnia wypłaty dotacji; 

2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji; 

3) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji, a w szczególności w przypadku 
stosowania paliw stałych niezgodnych z instrukcją ruchową kotła; 

4) spalania odpadów w piecach objętych dotacją. 

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem wniosek według 
wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego oraz następujące załączniki: 

1) akt własności lub inny dokument świadczący o prawie do zajmowania budynku lub lokalu, przy czym 
w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób - do wniosku należy dołączyć zgodę 
pozostałych współwłaścicieli; 

2) pisemną zgodę właściciela (administratora) obiektu na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do miejskiej 
cieci ciepłowniczej; 

3) kopie rachunków lub faktur (oryginały do wglądu); 

4) oświadczenie, że w dniu składania wniosku w przedmiotowym lokalu lub budynku istnieje tylko źródło ciepła 
opalane paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem węglowym, brykietem węglowym, 
niespełniające wymogów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, które zostanie zlikwidowane z chwilą 
przeprowadzenia modernizacji ogrzewania na proekologiczne bądź też wykonania przyłącza do miejskiej sieci 
ciepłowniczej; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 6 pkt 1 regulaminu; 
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6) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy 
Zawadzkie; 

7) oświadczenie o dotacjach uzyskanych z innych źródeł na realizację przedmiotowej inwestycji; 

8) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 

a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy (jeżeli taką umowę zawarto), 

c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, 
określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa 
zarządowi lub zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Zawadzkie oraz zawierającą zestawienie lokali osób 
wnioskujących o dotację, poświadczone przez zarząd lub zarządcę; 

9) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne kotły grzewcze c.o.: 

a) aktualne na dzień zakupu kotła świadectwo badań energetyczno - emisyjnych na "znak bezpieczeństwa 
ekologicznego" wydane przez placówki naukowo - badawcze posiadające certyfikat akredytacji 
przyznawany przez uprawnione jednostki, potwierdzające w szczególności sprawność cieplną kotła - 
minimum 80 %, 

b) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa; 

10) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na urządzenia wykorzystujące jako źródło 
energii paliwa odnawialne (biomasę), w szczególności pellet, brykiety drzewne, drewno, słomę - deklarację 
zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa; 

11) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły gazowe: 

a) umowę na dostawę gazu do celów grzewczych, 

b) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich robót 
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej (w przypadkach prawem wymaganych), 

c) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych (w przypadkach prawem wymaganych), 

d) kserokopię protokołu odbioru wykonanego systemu ogrzewania oraz protokołu z próby szczelności 
sporządzonego przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, 

e) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa; 

12) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły olejowe: 

a) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich robót 
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji olejowej (w przypadkach prawem wymaganych), 

b) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych (w przypadkach prawem wymaganych), 

c) kserokopię protokołu odbioru wykonanego systemu ogrzewania sporządzonego przez osobę ze stosownymi 
uprawnieniami, 

d) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa; 

13) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne: 

a) umowę z właściwym Zakładem Energetycznym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV bądź też potwierdzenie z Zakładu Energetycznego, że zainstalowana moc jest 
wystarczająca i dokonana wymiana źródła ciepła nie wymaga wystąpienia do Zakładu Energetycznego o jej 
zwiększenie, 

b) kserokopię protokołu odbioru instalacji przez Zakład Energetyczny lub przez uprawnionego elektryka, 

c) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa; 

14) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

a) umowę z zakładem ciepłowniczym o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 

b) protokół odbioru przyłącza przez zakład ciepłowniczy. 
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2. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, po stwierdzeniu 
ich kompletności, rozpatrywane są przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego, według 
kolejności ich zgłoszenia. 

3. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje oględzin istniejących źródeł ciepła podlegających wymianie, 
potwierdzając spisanym protokołem zasadność przeprowadzenia inwestycji. 

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą 
Zawadzkie, a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności: 

1) cel udzielenia dotacji; 

2) przedmiot zamierzonej inwestycji wraz z efektem ekologicznym; 

3) wysokość dotacji i tryb płatności, nazwa banku i numer rachunku, na który dotacja zostanie przekazana; 

4) termin realizacji przedmiotu umowy; 

5) warunki otrzymania dotacji, w tym dokumenty odbiorowe, imienne rachunki / faktury za zakupione materiały; 

6) tryb kontroli wykonania zadania; 

7) warunki zwrotu dotacji. 

5. Przyłączenie obiektu (budynku, lokalu) do sieci ciepłowniczej lub podłączenie w sposób trwały do instalacji 
grzewczej jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, potwierdza protokolarnie Komisja, 
o której mowa w ust. 2. 

6. Podstawę wypłaty przyznanej dotacji stanowić będą: umowa dotacji, dokumenty wyszczególnione w ust. 
1 oraz protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 5. 

§ 5. Warunkiem przyznania dotacji jest w szczególności: 

1) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem 
węglowym, brykietem węglowym, niespełniających wymogów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, na źródła 
proekologiczne - korzystanie do dnia zawarcia umowy dotacji wyłącznie z ogrzewania na paliwo stałe, 
o którym mowa wyżej, i przeprowadzenie po tym terminie wymiany tego systemu na ogrzewanie 
proekologiczne; 

2) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - likwidacja źródeł ciepła niespełniających 
wymogów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9; 

3) zobowiązanie się Wnioskodawcy do: 

a) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przez okres 5 lat licząc od daty 
wypłaty dotacji, pod rygorem zwrotu dotacji, 

b) przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji przez okres 5 lat licząc od daty wypłaty 
dotacji, 

c) poddania się kontroli wypełniania warunków niniejszego regulaminu oraz umowy dotacji; 

4) niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Zawadzkie; 

5) zakup urządzeń grzewczych określonych w umowie. 

§ 6. Burmistrz Zawadzkiego zastrzega sobie prawo: 

1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu i umowy - 
przez Komisję, o której mowa w § 4 ust. 2 i ust. 5, w okresie pięciu lat licząc od daty przekazania 
Wnioskodawcy przyznanej dotacji; 

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o: 

a) nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji, 

b) zainstalowanie dodatkowego ogrzewania lokalu lub budynku w postaci urządzeń niespełniających 
warunków niniejszego regulaminu, 

c) stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań energetyczno - emisyjnych dla danego 
urządzenia grzewczego; 
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3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty pobrania 
dotacji, w przypadku nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji. 

§ 7. 1. Dotacja przyznawana jest według kolejności złożenia w Urzędzie Miejskim Zawadzkiem kompletnych 
wniosków, po spełnieniu wymogów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu, przy czym Burmistrzowi 
Zawadzkiego przysługuje prawo zmiany kolejności rozpatrywanych wniosków w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 

2. W każdym roku kalendarzowym, na dofinansowanie inwestycji wyszczególnionych w § 1 ust. 1, przeznacza 
się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Zawadzkie. 

3. Wnioski są rozpatrywane do czasu wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2. 

4. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dotacji w roku budżetowym, 
w którym złożono wniosek, są rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym. 

5. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminy Zawadzkie można składać przez cały rok. 

§ 8. Osobie ubiegającej się o dotację na cele określone w § 1 ust. 1, której odmówiono tej dotacji - nie 
przysługuje z tego tytułu roszczenie. 
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