UCHWAŁA NR XXVII/224/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach
programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r., poz. 1875), w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21)-22) oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zmianami) oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza,
w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/198/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie
regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu
priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/17
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 27 października 2017 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza,
w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji
na obszarze województwa dolnośląskiego”.
§ 1. Ustala się regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadań służących ochronie powietrza
w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”.
§ 2. Środki finansowe na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Bolesławiec oraz pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu
priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) zadaniu – należy przez to rozumieć działania polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła, o których mowa w § 4 ust. 1;
2) Dotowanym – należy przez to rozumieć ostatecznego odbiorcę dotacji;
3) Dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Bolesławiec;
4) wniosku – należy przez to rozumieć komplet dokumentów potwierdzający zmianę systemu ogrzewania
wykonaną zgodnie z przepisami prawa wraz z fakturami i rachunkami poświadczającymi koszty poniesione
z tytułu dokonanej zmiany;
5) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła wniosek;
6) protokole odbioru końcowego – należy przez to rozumieć dokument podpisywany przez Dotowanego
i przedstawiciela Dotującego, po dokonaniu odbioru wykonanego zadania;
§ 4. 1. Dotacją objęte są zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, obejmujące wymianę lokalnych
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:
1) kotły gazowe;
2) kotły na lekki olej opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg.
normy PN-EN 303-5:2012).
2. Dotacją objęte są również zadania obejmujące likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak:
1) kolektory słoneczne;
2) pompy ciepła;
3) panele fotowoltaiczne;
4) przydomowe elektrownie wiatrowe
3. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko
w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może
przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego
2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148).
4. Urządzenia wymienione w ust. 1 i ust. 2 muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności Œ.
5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
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1) pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;
2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
3) pieców objętych ochroną konserwatorską;
4) kominków.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 koniecznym jest odłączenie ww. źródeł od przewodu
kominowego.
§ 5. O dotację ubiegać się mogą:
1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które
są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;
2) wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;
3) najemcy lokalu komunalnego.
§ 6. 1. Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:
1) 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego;
2) 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym;
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako
iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;
2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku
likwidacji wszystkich źródeł ciepła w nieruchomości objętej dotacją);
3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową
i elektryczną;
5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem
odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;
7) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
8) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej
(za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – tylko
w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich
źródeł w nieruchomości objętej dotacją);
9) zbiornika na ciepłą wodę użytkową;
10) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
11) koszt wykonania odwiertów w przypadkach gruntowych pomp ciepła;
12) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.
3. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się m.in. takich elementów jak:
1) koszt nadzoru nad realizacją zadania;
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy;
4) koszt zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania
lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
4. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017r.
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5. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wyłącznie koszty poniesione w okresie kwalifikowania oraz
bezpośrednio powiązane z celami zadania objętego dotacją, a także mieszczące się w katalogu elementów
wymienionych w ust. 2.
6. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu
księgowego.
§ 7. 1. Dotacja udzielana jest w formie umowy o udzieleniu dotacji.
2. Dotacja dla danego Wnioskodawcy na
o charakterze mieszkalnym przysługuje tylko raz.

dany

lokal

mieszkalny

lub

daną

nieruchomość

3. Dotacja udzielana jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w
przypadku kotłowni wspólnej).
4. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła
ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, a także rodzaju paliwa, jakim będzie opalane nowe źródło ciepła.
5. W przypadku współwłasności nieruchomości dotacja udzielana jest tylko jednemu Wnioskodawcy.
6. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz
budynków w budowie.
7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
§ 8. Warunkiem ubiegania się o dotację jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości o charakterze mieszkalnym, w formie własności lub
współwłasności bądź umowy najmu lokalu komunalnego;
2) wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3) poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania.
§ 9. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek, według załącznika nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Załącznikami do wniosku są m.in.:
1) Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie
współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo, według załącznika nr 2
do niniejszego regulaminu.
2) Certyfikaty zgodności Œ zamontowanych urządzeń.
3) Certyfikat zgodności kotła na paliwo stałe lub biomasę z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze.
Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważny, wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą.
4) Protokół fizycznej likwidacji starego źródła ciepła, według załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu.
5) Opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia źródła ciepła, o którym mowa
w § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu, od przewodu kominowego.
6) Faktury, rachunki lub równoważne dokumenty księgowe wraz z potwierdzeniami przelewów –
w przypadku płatności elektronicznych – wskazujące Wnioskodawcę jako nabywcę.
3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w sektorze rolnym zobowiązany
jest do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, pomocą de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tj.:
1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku otrzymania dotacji oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony w Rozporządzeniu

Id: 3216C181-2698-4A15-ABBC-4D0525B6A10A. Podpisany

Strona 3

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zmianami) lub
3) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dotyczącym
w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres
został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające sięo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.
z 2010r., Nr 121, poz. 810).
4. Wnioskodawca okaże do wglądu oryginały dokumentów,
do wniosku, celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

które

stanowić

będą

załączniki

5. Termin składania wniosków zostanie określony obwieszczeniem Wójta Gminy Bolesławiec ogłoszonym
w zwyczajowo przyjęty sposób.
§ 10. 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec.
2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5 pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski niekompletne i/lub zawierające błędy zostaną wezwani do ich
uzupełnienia i/lub wniesienia poprawek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku
niezłożenia lub złożenia niewłaściwych uzupełnień i/lub poprawek w wyznaczonym terminie, wnioski
pozostawia się bez rozpoznania.
4. Wnioskodawca może wycofać wniosek przed terminem, o którym mowa w § 9 ust. 5.
5. Realizacja kompletnych wniosków uzależniona będzie od wysokości pożyczki udzielonej Gminie
Bolesławiec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach
programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
6. Kompletne wnioski, które nie otrzymają w danym roku kalendarzowym dotacji będą umieszczone na
liście rezerwowej do momentu uruchomienia kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel.
7. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i odbiorze zadania potwierdzonym podpisaniem protokołu
odbioru końcowego, Dotujący zawrze z Dotowanym umowę o udzieleniu dotacji w formie pisemnej.
§ 11. Dotowany zobowiązuje się do zachowania na nieruchomości, która uzyskała dotację, przez okres co
najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji, trwałości zadania przez którą rozumie się właściwą eksploatację
przedmiotu zadania zgodnie z zaleceniami producenta.
§ 12. Dotujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli przedmiotu dotacji w okresie
do 5 lat od dnia otrzymania dotacji przez Dotowanego.
§ 13. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.,
poz. 1870 ze zmianami), w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 tej ustawy.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Bolesławiec, dnia ……………………………………

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………...........
(Imię i nazwisko właściciela / współwłaściciela / najemcy nieruchomości)

2. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………….… wydany przez
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę organu wydającego dowód osobisty)

3. Adres zamieszkania:
a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
4. Adres do korespondencji:

(wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)

a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
5. Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………
6. Tytuł prawny do nieruchomości 1):
własność
współwłasność
……………..……………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać imię, nazwisko i adres zamieszkania pozostałych współwłaścicieli nieruchomości)

najem lokalu komunalnego
1)

zaznaczyć właściwe
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II. CHARAKTERYSTYKA STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Źródła ciepła opalane węglem oraz jego pochodnymi:
Tabela 1: Wykaz źródeł ciepła opalanych węglem oraz jego pochodnymi.

L.p.

Adres nieruchomości

1.

2.

Liczba
usuniętych
MAŁYCH
ŹRÓDEŁ
CIEPŁA2)
3.

Masa paliwa
zużywanego
w ciągu roku
w [Mg]
4.

Liczba
zlikwidowanych
DUŻYCH
ŹRÓDEŁ
CIEPŁA3)
5.

Masa paliwa
zużywanego
w ciągu roku
w [Mg]
6.

1.

2.

3.

2)

piece zlokalizowane w mieszkaniu lub w domku jednorodzinnym obsługujące jedną nieruchomość
lokalna kotłowania obsługująca jeden lub kilka budynków

3)

2. Źródła ciepła opalane biomasą:
Tabela 2: Wykaz źródeł ciepła opalanych biomasą:

L.p.

Adres nieruchomości

1.

2.

Liczba
usuniętych
MAŁYCH
ŹRÓDEŁ
CIEPŁA2)
3.

Masa paliwa
zużywanego
w ciągu roku
w [Mg]
4.

Liczba
zlikwidowanych
DUŻYCH
ŹRÓDEŁ
CIEPŁA3)
5.

Masa paliwa
zużywanego
w ciągu roku
w [Mg]
6.

1.

2.

3.

2)

piece zlokalizowane w mieszkaniu lub w domku jednorodzinnym obsługujące jedną nieruchomość
lokalna kotłowania obsługująca jeden lub kilka budynków

3)
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Wskazówki do tabeli 2:
Waga 1 m3 drewna opałowego w kg w stanie powietrznosuchym wynosi dla:
1) Sosny – 550 kg
2) Świerku – 470 kg
3) Jodły – 450 kg
4) Modrzewia – 690 kg
5) Dębu – 710 kg
6) Buka – 730 kg
7) Brzozy – 650 kg
8) Olchy – 530 kg
9) Osiki – 440 kg
10) Grabu – 830 kg

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
1. Data rozpoczęcia zadania: ………………………………………………………………………………………
2. Data zakończenia zadania: ………………………………………………………………………………………………

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Tabela 3: Wykaz zainstalowanych nowych źródeł ciepła oraz ich moc w [kW]
L.p.

Adres nieruchomości

Źródło
podstawowe4)

1.

2.

3.

Moc źródła
podstawowego
w [kW]4)
4.

Źródło
dodatkowe5)
5.

Moc źródła
dodatkowego
w [kW]4)
6.

1.

2.

3.

4)

Moc źródeł ciepła należy podać według specyfikacji technicznej urządzeń, instrukcji lub danych zamieszczonych przez producenta na
tabliczce znamionowej.
5)

Wybrać z listy poniżej:
- kocioł gazowy;
- kocioł na lekki olej opałowy;
- piec zasilany prądem elektrycznym;
- kocioł na paliwo stałe 5 klasy wg. PN-EN 303-5:2012;
- kocioł na biomasę 5 klasy wg. PN-EN 303-5: 2012;
- kolektory słoneczne;
- pompa ciepła;
- panele fotowoltaiczne;
- przydomowa elektrownia wiatrowa
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V.

KOSZTY ZADANIA I KOSZTY KWALIFIKOWANE

Tabela 4: Koszty zadania i koszty kwalifikowane.

L.p.

Adres nieruchomości

Koszt zadania
brutto w [zł]

1.

2.

3.

Koszty
kwalifikowane
w [zł]
4.

Wnioskowana
wielkość
dofinansowania
w [zł]
5.

Rodzaj
obiektu5)

Liczba
lokali

6.

7.

1.

2.

3.

5)
Wybrać z listy poniżej:
- mieszkanie;
- dom jednorodzinny;
- budynek wielorodzinny ogrzewany z lokalnej kotłowni;

……………………….………………………………………………………
(data; czytelny podpis)

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
Ja, niżej podpisany (a) oświadczam, że:
1) Znana mi jest treść Uchwały Nr XXVII/224/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia
27 października 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące
ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego”.
2) Wymiana źródła ciepła wykonana została zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawa.
3) Nie wykorzystuję do podstawowego ogrzewania budynku innych nieekologicznych źródeł
ciepła.
4) Wnioskowana przeze mnie dotacja jest / nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy
de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
5) Mam możliwość / nie mam możliwości * odliczenia podatku od towaru i usług VAT.
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6) Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania
objętego niniejszym wnioskiem nie pochodzą i nie będą pochodzić z innych bezzwrotnych
źródeł finansowania.
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym
wniosku dla potrzeb niezbędnych do udzielenia przez Gminę Bolesławiec dotacji celowej na
realizację zadania służącego ochronie powietrza, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922).
8) Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli wykonanego zadania w okresie do 5 lat od
dnia wypłaty dotacji.
9) Przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji zachowam trwałość zadania przez co
rozumie się właściwą eksploatację przedmiotu zadania zgodnie z zaleceniami producenta.
*niewłaściwe skreślić

……………………….………………………………………………………
(data; czytelny podpis)

Załączniki do wniosku:
1) Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego
imiennie współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo, według załącznika nr 2 do
regulaminu.
2) Certyfikaty zgodności Œ zamontowanych urządzeń.
3) Certyfikat zgodności kotła na paliwo stałe lub biomasę z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze.
Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważny,
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.
4) Protokół fizycznej likwidacji starego źródła ciepła, według załącznika nr 3 do regulaminu.
5) Opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia źródła ciepła, o którym mowa w § 4
ust. 5 niniejszego regulaminu, od przewodu kominowego;
6) Faktury, rachunki lub równoważne dokumenty księgowe wraz z potwierdzeniami przelewów –
w przypadku płatności elektronicznych – wskazujące Wnioskodawcę jako nabywcę.
Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w sektorze rolnym zobowiązany jest
do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, pomocą de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie tj.:
1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku otrzymania dotacji oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311
ze zmianami) lub
3) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dotyczącym
w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres
został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. z 2010r., Nr 121, poz. 810).
UWAGA: Oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zgoda współwłaściciela nieruchomości
Ja, niżej podpisany (a) …………………………………………………………………………………………………………..
(podać imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości)

zamieszkały (a) w …………………………………………………………………………………………………………..…….
(podać dokładny adres)

legitymujący (a) się ……………………………………………………………………………………………………………….
(podać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający dokument)

oświadczam, że :
będąc współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej na terenie nieruchomości – działki gruntu
nr ……………………….. w miejscowości …………………………………………………………………….. wyrażam
zgodę na rozliczenie dotacji przez ………………………………………………………………………………………….
(podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację)

na zadanie służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej na
zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” i akceptuję jego postanowienia.

……………………….………………………………………………………
(data; czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Protokół fizycznej likwidacji starego źródła ciepła

Informuję, że w dniu …………………………………………. w ramach przedsięwzięcia opisanego
w Regulaminie udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach
programu

priorytetowego

pn.

„Ograniczenie

niskiej

emisji

na

obszarze

województwa

dolnośląskiego”, związanego z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub
biomasie na terenie Gminy Bolesławiec, zostało zdemontowane i zlikwidowane dotychczasowe
źródło ciepła na paliwo stałe/biomasę*, stanowiące główne źródło ciepła w budynku/lokalu
mieszkalnym* pod adresem ………………………………………………………….………………………...(podać adres)
w sposób ………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać sposób utylizacji)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Potwierdzam nieodwracalne zniszczenie i likwidację kotła c.o. pod rygorem zwrotu dotacji.

……………………….………………………………………………………
(data; czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2017r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zmianami) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej m.in. w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, a także
wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzaniem bardziej przyjaznych dla
środowiska nośników energii (art. 400a ust. 1 pkt. 21) i 22) ww. ustawy). Finansowanie to może polegać na
udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) z budżetu gminy na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji m.in. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców. Zasady
udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa
odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska).
Gmina Bolesławiec jest obszarem, na którym dochodzi do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz docelowych benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu. Sytuacja ta
wymaga
zastosowania
szeregu
działań
naprawczych
zmierzających
do przywrócenia naruszonych standardów jakości powietrza oraz obniżenia stężeń co najmniej
do odpowiednich poziomów dopuszczalnych i docelowych ww. substancji. Jednym z takich działań było
przyjęcie przez Radę Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr X/76/15 z dnia 16 grudnia 2015r. „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku”. Plan ten przewiduje poprawę stanu powietrza
atmosferycznego np. poprzez wymianę lokalnych kotłów węglowych wykorzystywanych do ogrzewania
i podgrzewania
wody
użytkowej
w budynkach
mieszkalnych
(Działanie
VIII),
czy montaż mikroinstalacji (Działanie XII). Dotychczas realizacja tych działań była utrudniona
ze względu na dość wysokie koszty realizacji i brak źródeł finansowania zewnętrznego. Możliwości
pojawiły się jednak wraz Programem Priorytetowym „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, który pozwala gminie ubiegać się o pożyczkę, a uzyskane środki przekazać
mieszkańcom w formie dotacji celowej.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Gmina Bolesławiec stwierdziła za zasadne skorzystanie
z programu WFOŚiGW we Wrocławiu. Pierwszym jednak krokiem zmierzającym do uzyskania środków
finansowych jest opracowanie regulaminu, określającego m.in. zasady naboru zgłoszeń, sposobu rozliczania
oraz sposobu przekazania środków Beneficjentom końcowym, który winien być zgodny z cytowanymi
wcześniej przepisami prawa.
Regulamin, zgodnie z programem WFOŚiGW we Wrocławiu skierowany został do:
1)osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lokalu
mieszkalnym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości;
2)wspólnot mieszkaniowych, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej
kotłowni;
3)najemców lokalu komunalnego,
a dofinansowaniem objęto zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, obejmujące wymianę
lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:
1)kotły gazowe;
2)kotły na lekki olej opałowy;
3)piece zasilane prądem elektrycznym;
4)kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy
(wg. normy PN-EN 303-5:2012),
a także zadania obejmujące likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak:
1)kolektory słoneczne;
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2)pompy ciepła;
3)panele fotowoltaiczne;
4)przydomowe elektrownie wiatrowe.
W regulaminie określono również wielkość dotacji, o jaką mogą obiegać się od gminy ww. podmioty,
a także warunki i dokumenty niezbędne do jej uzyskania.
Niniejsza uchwała przyczyni się do zmniejszenia się na terenie gminy liczby nieekologicznych źródeł
ciepła i zastąpienia ich instalacjami bardziej przyjaznymi środowisku.
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