UCHWAŁA NR XXXIV/284/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na
realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobrodzieniu
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień dla osób
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez
zastępowanie niskosprawnych węglowych źródeł ogrzewania bardziej sprzyjającymi środowisku w celu redukcji
niskiej emisji na terenie Gminy Dobrodzień.
§ 2. Środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzą z budżetu Gminy Dobrodzień,
a ich wysokość określana będzie corocznie w uchwale Rady Miejskiej w Dobrodzieniu zatwierdzającej budżet na
dany rok.
§ 3. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych określa "Regulamin udzielania dotacji celowych ze
środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza" stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/284/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 26 lutego 2018 r.
Postanowienia ogólne
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
DOBRODZIEŃ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji
na rzecz poprawy jakości powietrza, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji na
inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
oraz w budynkach nowobudowanych w przypadku, których instalacja montowana jest po raz pierwszy.
2. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej są:
1) osoby fizyczne, z zastrzeżeniem § 2 pkt 10;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
które nie posiadają zadłużenia względem Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych, będące
właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Dobrodzień, zwani w dalszej części Regulaminu Wnioskodawcą.
3. Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:
1) kotły na paliwo stałe, (opalane biomasą, ekogroszkiem) spełniające wymagania obowiązującego
rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
2) kocioł opalany olejem opałowym (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym);
3) kocioł gazowy;
4) kocioł elektryczny;
5) pompa ciepła.
4. Dotację celową z budżetu gminy dla poszczególnych przedsięwzięć przyznaje się w kwocie:
1) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu:
a) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1. ust. 3 pkt 1-4 zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł,

50% kosztów kwalifikowanych

b) dla urządzeń grzewczych wymienionych w §
1. ust. 3 pkt 5 zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4 tys. zł,

50% kosztów kwalifikowanych

2) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1. ust. 3 pkt 1- 5 niniejszego regulaminu:
a) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 2 (jeżeli liczba lokali mieszkaniowych w budynku wynosi
maksymalnie siedem) 50% kosztów kwalifikowanych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż
5 tys. zł,
b) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 2 (jeżeli liczba lokali mieszkaniowych w budynku jest
większa niż siedem) 50% kosztów kwalifikowanych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tys.
zł.
5. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż suma poniesionych kosztów inwestycyjnych.
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6. Dopuszcza się finansowania montażu bądź zmiany systemu grzewczego jednocześnie z kilku źródeł tzn.
z budżetu gminy i np. środków Unii Europejskiej, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (o
ile źródła te dopuszczają takie finansowanie). Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 85%
całkowitych kosztów inwestycji.
7. Co roku w budżecie Gminy Dobrodzień określana będzie suma środków finansowych przewidziana do
udzielenia dotacji celowych określonych w § 1 ust. 3.
8. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty zakupu kotła opalanego drewnem lub węglem nie spełniających norm 5 klasy, nie posiadających
certyfikatu, wydanego przez uprawnioną jednostkę
2) koszty wymiany pieca gazowego w już istniejących instalacjach gazowych c.o.;
3) koszt wymiany pompy ciepła w już istniejących instalacjach c.o.;
4) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty zakupu pojedynczych elementów centralnego ogrzewania;
6) koszty zakupu pomp ciepła służących wyłącznie na potrzeby przygotowania c.w.u;
7) koszty zakupu urządzeń przenośnych;
8) koszty poniesione przed wejściem w życie niniejszej uchwały i podpisaniem umowy o udzielenie dotacji;
9) koszty dokumentacji.
9. Dotacja na dany obiekt budowlany lub lokal mieszkalny może zostać przyznana jeden raz na dziesięć lat.
Warunki uzyskania dotacji celowej
§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy z Gminą Dobrodzień na dofinansowanie
zakupu/wymiany źródła ogrzewania przed realizacją inwestycji.
2. Podmioty ubiegające się o dotację muszą posiadać prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie.
3. Dotacja przyznawana jest na:
1) zakup źródła ogrzewania w przypadku budynków lub lokali nowo budowanych, w których instalacja
montowana jest po raz pierwszy;
2) wymianę źródła ogrzewania dla danego budynku lub lokalu, bez względu na ilość dokonanych zmian
w systemie ogrzewania i zmian właściciela lub współwłaściciela.
4. Warunkiem przyznania dotacji:
1) o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 jest brak instalowania innych źródeł ciepła, za wyjątkiem:
a) kominków opalanych drewnem o wilgotności w stanie roboczym nie większej niż 20%,
2) której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 jest całkowita likwidacja wszystkich kotłów i pieców węglowych znajdujących
się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkaniowym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane
jest zadanie, za wyjątkiem:
a) pieców kaflowych (ceramicznych) wykorzystywanych jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu
elektrycznym,
b) pieców kaflowych (ceramicznych) o wysokich walorach estetycznych bądź objętych ochroną konserwatora
zabytków po odłączeniu od przewodów kominowych,
c) kominków opalanych drewnem o wilgotności w stanie roboczym nie większej niż 20%.
5. Dotacja nie przysługuje w przypadku zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia
mieszkań lub lokali oraz w przypadku zakupu kotła centralnego ogrzewania z podajnikiem, posiadającego
dodatkowy ruszt bądź możliwość jego zamontowania, który pozwoliłby na spalanie paliwa gorszej jakości, w tym
także odpadów.
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6. Dotacja przysługuje na realizację inwestycji w roku kalendarzowym, w którym podpisano umowę na
udzielenie dofinansowania.
7. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy, posiadać
gwarancję producencką na okres co najmniej 3 lat, spełniać wymagania 5 klasy emisji spalin i posiadać instrukcję
obsługi w języku polskim.
8. Kwota dofinansowania zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazanego we wniosku bądź
wypłacona w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych
i przeprowadzenia oględzin przez osoby upoważnione, w celu weryfikacji wykonania przedmiotu umowy dotacji.
9. Wnioskodawcy, którzy podpisali umowę o dotację, a którzy zrezygnowali lub nie wywiązali się z warunków
umowy nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat.
10. W przypadku wnioskodawców, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, gdy działalność gospodarcza jest
prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się
do dofinansowania. Jeśli część powierzchni budynku/lokalu wykorzystywana jest do prowadzenia działalności
gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na
prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku/lokalu, np. jeżeli działalność
gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.
Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.
Terminy i sposób składania wniosków
§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zakup bądź wymianę źródła ogrzewania wraz ze wszystkimi
określonymi załącznikami, przyjmowane są do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
powyższy cel w budżecie Gminy Dobrodzień w danym roku kalendarzowym, a informacja o rozpoczęciu naboru
zostanie podana na stronie internetowej Gminy Dobrodzień i w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Wnioski poddawane będą ocenie w sposób ciągły, przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza
Dobrodzienia a kolejność przyznawania dotacji uzależniona jest od daty i godziny ich wpływu w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
3. Wnioski złożone, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków,
o których mowa w ust. 1 są odrzucane i zwracane przed końcem roku, w którym zostały złożone. Wnioski te
nie generują pierwszeństwa do ubiegania się o dotację w następnym roku budżetowym.
4. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia i kompletności
określonych załączników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wnioskodawca zobowiązany będzie do
dokonania niezbędnych uzupełnień w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie
traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie.
5. Kompletność wniosku skutkować będzie podpisaniem umowy dotacji w przeciągu 30 dni od daty jego
wpływu.
6. Informacje o pozostałych środkach w budżecie przeznaczonych na ten cel w danym roku są udzielane na
bieżąco przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Zasady rozliczenia dotacji celowej
§ 4. 1. Po realizacji inwestycji polegającej na zakupie i zainstalowaniu bądź wymianie źródła ogrzewania,
Wnioskodawca zobowiązany jest do końcowego rozliczenia finansowego zadania objętego umową dotacji poprzez
pisemne zgłoszenie dotującemu wykonania/wymiany instalacji i przedłożenie następujących dokumentów:
1) kserokopii opłaconych imiennych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających
poniesione wydatki (udostępnienie oryginałów do wglądu);
2) potwierdzenia zapłaty faktur lub rachunków (w przypadku przekazania kserokopii i udostępnienie oryginałów
do wglądu);
3) dokumentacji odbiorowej, która stanowi:
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a) w przypadku urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 1 regulaminu: zaświadczenie/certyfikat
wydane przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku potwierdzające spełnienie przez urządzenie granicznych
wartości emisji, potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie przenoszącą normę europejską EN
303-5:2012 ,,Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500kW – terminologia, wymagania i oznakowanie”,
b) w przypadku urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 1-4 regulaminu: protokół odbioru
i uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora oraz oświadczenia wykonawcy
zmiany systemu grzewczego o likwidacji źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym i innych palenisk
oraz zamontowaniu nowoczesnego kotła,
c) ksero dokumentacji techniczno-ruchowej kotła/urządzenia.
2. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:
a) uchwałę powołującą Zarząd lub zarządcę do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej;
b) uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego.
3. Podstawą do rozliczenia dotacji jest protokół z przeprowadzonych oględzin przez upoważnione przez
Burmistrza Dobrodzienia osoby, których celem jest sprawdzenie i udokumentowanie wykonania i funkcjonowania
przedmiotu dotacji.
4. Wypłata kwoty umownej zostanie przekazana na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe, bądź
dokonywana będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Postanowienia końcowe
§ 5. 1. Beneficjent dotacji celowej zobowiązany jest do odprowadzenia należnych podatków i innych opłat
związanych z przyznaniem dotacji jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
2. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania dotacji po weryfikacji wniosku lub dokumentów
rozliczeniowych nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do
stosowania się do określonych w nim zasad.
4. Beneficjent zobowiązany jest, w przypadku zbycia nieruchomości, na której zrealizowano dofinansowana
inwestycję przed upływem 5 lat od przekazania dotacji, do przedłożenia oświadczenia nabywcy nieruchomości
o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta.
5. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy o udzielenie dotacji na podstawie
niniejszego regulaminu. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia warunków zawartych w umowie,
w szczególności w przypadku stosowania paliw niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową kotła
i wykorzystywaniem kotła do spalania odpadów w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej
dotacji podlega zwrotowi na rzecz budżetu gminy Dobrodzień.
6. Rada Miejska w Dobrodzieniu przyjmuje roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem zostaną określone w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1.
8. Załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowi wniosek o dotację, a załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowi
oświadczenie współwłaścicieli.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

....................................................................................................
(Imię i nazwisko beneficjenta)
....................................................................................................
(adres)
....................................................................................................
(telefon)
.......................................................................
(PESEL/NIP)
.......................................................................
(e-mail)
BURMISTRZ DOBRODZIENIA
PLAC WOLNOŚCI 1
46-380 DOBRODZIEŃ
Wniosek
o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Wnoszę o udzielenie dofinansowania do planowanych do poniesienia przeze mnie kosztów na
wykonanie/modernizację* systemu grzewczego.
[ ] * wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na
ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny
system ogrzewania;
[ ]* budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach nowo wzniesionych lub
w budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych;
1. Lokalizacja inwestycji: ………………………………..…………………………………………........
2. Tytuł prawny: …………………………………… Nr księgi wieczystej ………………………….......….
3. Istniejący system ogrzewania ................................................................................................................
4. Planowany system ogrzewania ……………………………………………..………………………......…
5. Termin rozpoczęcia budowy/wymiany c.o ...........................................................................................
miesiąc i rok
6. Termin zakończenia budowy/wymiany c.o .........................................................................................
miesiąc i rok
7. Powierzchnia budynku/lokalu wynosi: .......................... m2.
8. Powierzchnia budynku/lokalu wykorzystywana pod działalność gospodarczą: …………….. m2.
9. Ilość spalanego węgla/koksu w tonach/rok przed wymianą c.o.**.…………...……………………....
10. Liczba zlikwidowanych pieców węglowych oraz ich moc cieplna [kW]………………..….**
11. Wartość planowanego do zakupu urządzenia brutto …………….……………….………………….....

Id: 61C39C45-52EE-49CF-A9D0-CDC26E81FF43. Podpisany

Strona 1

12. Na wyżej wymieniony zakres pozyskałem dotację *** .....................................................................
.................................................................................................................................................................
w kwocie ……………………………zł brutto.
13. Nazwa banku i numer rachunku, na który przelana ma zostać kwota dotacji ……….………………
………………………….……………………………………………………………………….……..…..
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami i trybem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
* właściwe zakreślić
** ważne w przypadku wymiany dotychczasowego systemu ogrzewania budynków/lokali
*** wskazać odpowiednio nazwę instytucji bądź nie dotyczy
.............................................
/podpis wnioskodawcy
Oświadczam, że zlikwidowane zostaną stare piece opalane węglem lub koksem**.
.............................................
/podpis wnioskodawcy
Uwaga: *niepotrzebne określenia przekreślić.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
............................................
(miejscowość, data)
Oświadczenie współwłaścicieli
My niżej podpisani:
1. ...................................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ..................................................... przy ul. .....................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr ....................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ..................................................... przy ul. ...................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr ..................................................................................
3. .................................................................................................................................................
zamieszkały(a) w .................................................... przy ul. ...................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr .................................................................................
4. ................................................................................................................................................
zamieszkały(a) w .................................................... przy ul. ...................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr .................................................................................
5. ................................................................................................................................................
zamieszkały(a) w ..................................................... przy ul. ..................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr .................................................................................
współwłaściciele budynku/lokalu.............................................................................................
(wpisać odpowiednio: mieszkalnego/użytkowego/gospodarczego/itp.), zlokalizowanego w …………………..
ul…………………………...................... wyrażamy zgodę na wymianę/budowę systemu ogrzewania
i jednocześnie upoważniam(y) (imię i nazwisko) …..………………………….……………… legitymujący się
dowodem osobistym nr ................................................................................. do reprezentowania wszystkich
współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania
kwoty dotacji i jej rozliczenia.
Czytelne podpisy:
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................
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