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Poz. 2517
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/320/18
Rady Gminy DzierĪoniów
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budĪetu Gminy DzierĪoniów
na dofinansowanie przedsiĊwziĊü związanych z ograniczeniem niskiej emisji
§ 1. 1. Dotacja celowa z budĪetu Gminy DzierĪoniów, zwana dalej dotacją, jest udzielana
na dofinansowanie przedsiĊwziĊü związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych
na terenie gminy DzierĪoniów, obejmujących wymianĊ nieekologicznego Ĩródła ciepła, zasilanego
paliwem stałym lub biomasą, na proekologiczne:
1) kotły gazowe;
2) kotły na lekki olej opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe lub biomasĊ charakteryzujące siĊ parametrami, co najmniej jak dla kotłów
5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).
2. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup nowego Ĩródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. kotła,
pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego
do uĪytkowania na terenie Polski.
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegaü siĊ:
1) osoby fizyczne, niebĊdące przedsiĊbiorcami, posiadającymi tytuł prawy do lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, w którym ma byü realizowane przedsiĊwziĊcie;
2) osoby fizyczne, bĊdące przedsiĊbiorcami, ale nie prowadzące działalnoĞci gospodarczej
w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, w którym ma byü realizowane
przedsiĊwziĊcie, posiadające do niego tytuł prawny;
3) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, których członkowie korzystają z ciepła
wytworzonego ze wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
4. W przypadku, gdy przedsiĊwziĊcie bĊdzie realizowane w lokalu lub budynku mieszkalnym,
do którego tytuł prawny przysługuje wiĊcej niĪ jednemu współwłaĞcicielowi, wymagana jest zgoda
wszystkich współwłaĞcicieli nieruchomoĞci, stanowiąca załącznik nr 3, a dofinansowanie moĪe byü
udzielone tylko jednemu Wnioskodawcy, któremu została udzielona ww. zgoda.
5. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych Ĩródeł ciepła
w nieruchomoĞci objĊtej dotacją, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą za wyjątkiem:
wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców
przedstawiających wysokie walory estetyczne lub pieców objĊtych ochroną konserwatorską.
W powyĪszych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialnoĞü doboru nowego
Ĩródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak równieĪ zapewnia realizacjĊ wymiany kotła
zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa takĪe
obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem i uzyskania wymaganym
prawem opinii, pozwoleĔ i zgłoszeĔ.
7. Dotacja udzielana jest tylko raz dla odrĊbnego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego
lub wielorodzinnego.
8. Dotacja nie moĪe pokrywaü wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowy z innych
bezzwrotnych Ĩródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
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§ 2. 1.WysokoĞü Ğrodków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsiĊwziĊcia z budĪetu
gminy bĊdzie okreĞlona w uchwale budĪetowej na dany rok.
2. Wnioski bĊdą rozpatrywane do momentu wyczerpania siĊ Ğrodków finansowych zarezerwowanych
na ten cel w uchwale budĪetowej.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsiĊwziĊcia okreĞlające w szczególnoĞci
sposób, miejsce i termin ich składania w danym roku kalendarzowym bĊdzie podane do publicznej
wiadomoĞci na stronie internetowej UrzĊdu Gminy DzierĪoniów www.ug.dzierzoniow.pl
§ 3. 1. Dotacja bĊdzie udzielana w wysokoĞci 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów
(brutto/netto*) na zakup nowego Ĩródła ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 1, jednak nie wiĊcej niĪ
4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
* kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje
odliczenie podatku VAT

2. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszt systemów grzewczych w nowobudowanych obiektach, w których dotychczas nie było
zainstalowanego Ĩródła ciepła, oraz w nieruchomoĞciach wykorzystywanych sezonowo,
np. domów letniskowych;
2) koszt montaĪu Ĩródła ciepła;
3) koszt zakupu przenoĞnych urządzeĔ grzewczych;
4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
5) koszt transportu i robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcĊ.

§ 4 1. Podstawą ubiegania siĊ o dofinansowanie jest złoĪenie przez WnioskodawcĊ, o którym mowa
w §1 ust. 3, kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszych zasad.
2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji bĊdą rozpatrywane na bieĪąco
według kolejnoĞci ich składania.
3. Wnioski rozpatrywane bĊdą przez komisjĊ ds. oceny wniosków i rozliczenia dotacji, powołaną
przez Wójta Gminy DzierĪoniów.
4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu
wnioskodawcy do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (pisemnie lub
telefonicznie) zostaną odrzucone.
5. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz
terminie podpisania umowy lub o jego odrzuceniu.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa o udzielenie
dotacji na dofinansowanie przedsiĊwziĊcia, w której okreĞlone zostanie w szczególnoĞci: opis zadania,
termin realizacji zadania, wysokoĞü dotacji, tryb kontroli wykonania zadania, termin i sposób
przekazania dotacji.
7. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do zawarcia umowy, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje
siĊ za rezygnacjĊ z uzyskania dofinansowania.

§5. 1. Po zakoĔczeniu zadania, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad, wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykonanie przedsiĊwziĊcia, w szczególnoĞci:
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1) fakturĊ VAT / rachunek za zakup nowego Ĩródła ciepła, wskazujące wnioskodawcĊ jako nabywcĊ,
wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty,
2) w przypadku urządzeĔ na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasĊ opiniĊ
zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowoĞci podłączenia do przewodu kominowego,
3) w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych,
4) w przypadku ogrzewania na paliwa stałe lub biomasĊ kserokopia certyfikatu lub sprawozdania
z przeprowadzonych badaĔ potwierdzających, Īe zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy,
wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkĊ posiadającą
w tym zakresie akredytacjĊ,
5) w przypadku pozostawienia dotychczasowego Ĩródła ciepła z przyczyn okreĞlonych w § 1ust. 5
niniejszych zasad, opiniĊ kominiarską potwierdzającą trwałe usuniĊcie połączenia pieca
z przewodem kominowym,
6) protokół odbioru koĔcowego lub oĞwiadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowoĞci
wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami,
7) pozwolenie na budowĊ lub zgłoszenie (jeĪeli jest wymagane).
2. W przypadku złoĪenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wnioskodawca zostanie
wezwany do jego uzupełnienia (pisemnie lub telefonicznie) w terminie wskazanym w wezwaniu.
3. Nieuzupełnienie wniosku o rozliczenie dotacji lub uzupełnione go po upływie terminu wskazanego
w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, bĊdzie traktowane jako podstawa do odmowy wypłaty
przyznanej dotacji.
4. Odbioru koĔcowego przedsiĊwziĊcia dokonuje Komisja na podstawie przedstawionych przez
wnioskodawcĊ dokumentów, potwierdzających wykonanie przedsiĊwziĊcia, oraz na podstawie wizji,
przeprowadzonej w miejscu realizacji zadania w obecnoĞci wnioskodawcy, w terminie 30 dni od dnia
złoĪenia wniosku o rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1.
5. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakoĔczeniu realizacji przedsiĊwziĊcia, zaakceptowaniu
przedłoĪonych przez wnioskodawcĊ dokumentów i podpisaniu pozytywnego koĔcowego protokołu
odbioru przedsiĊwziĊcia.

§ 6. W przypadku zrealizowania całoĞci lub czĊĞci przedsiĊwziĊcia przed złoĪeniem wniosku
o dotacje, w tym zlikwidowania dotychczasowego Ĩródła ciepła zasilanego paliwem stałym
lub biomasą oraz instalacjĊ proekologicznego Ĩródła ciepła, przedsiĊwziĊcie moĪe zostaü objĊte
dofinansowaniem w przypadku spełnienia poniĪszych warunków:
1) zrealizowania przedsiĊwziĊcia w tym samym roku, co rok złoĪenia wniosku o dotacje,
2) dostarczenia dokumentów poĞwiadczających istnienie dotychczasowego Ĩródła ciepła oraz innych
dokumentów wymienionych w §5 ust. 1.
§ 7. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje siĊ ustawĊ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

