
 

UCHWAŁA NR XXV/330/16 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia  24 listopada 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazo-

we, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii”. 

2. Dofinansowanie ma na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, pochodzącej 

z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym. 

3. Zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 określa załącznik  

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kąty Wrocławskie, zmieniona 

uchwałą nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przy-

jęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Wojciechowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5967



Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i odnawialne źródło energii. 

 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) odnawialnym źródle energii - rozumie się przez to pompy ciepła,  

2) zadaniu - rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięć (zadań) z zakresu ochrony środowiska, 

o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, 

ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe oraz odnawialne źródło energii,  

3) ogrzewaniu opartym na paliwie stałym – rozumie się przez to piec kaflowy, kocioł węglowy i inne 

źródło ciepła opalane węglem brunatnym, węglem kamiennym, ekogroszkiem  lub koksem. 

§ 2. 1. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na:  

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym obejmującą:  

a) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, 

b) zakup i montaż grzejników, 

c) zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji odprowadzania spalin, związanej z nowym 

źródłem ogrzewania. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje:  

1) sporządzenia dokumentacji w ramach przygotowania zadania do realizacji (projekt budowlano-

wykonawczy),  

2) wykonania przyłączy oraz budowy zewnętrznych sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych,  

3) zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku mieszkalnego lub 

lokalu, zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) już istniejących instalacji grzewczych.  

3. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane 

po raz pierwszy. 

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym dla obiektów budownictwa 

mieszkaniowego, zlokalizowanych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.  

2. Od zasady likwidacji pieca kaflowego można odstąpić pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 

pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską. 

§ 4. O dofinansowanie może się ubiegać: 

1) osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu zlokalizowanego 

w obrębie granic administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie, w której realizowane będzie zadanie, 

2) wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w części, 

w której właścicielami są osoby fizyczne.  

§ 5. 1. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów realizacji 

zadania, po jego zakończeniu.  

2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dofinansowania określona będzie w uchwale Rady 

Miejskiej w Kątach Wrocławskich na dany rok budżetowy.  

Załącznik do Uchwały Nr XXV/330/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r.
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3. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej. 

§ 6. 1. Dofinansowania udziela się na wniosek. 

2. Wnioski o udzielenie dofinansowania w danym roku budżetowym można składać do dnia 30 września. 

3. Wnioski złożone po dniu 30 września danego roku budżetowego nie będą rozpatrywane,  

a dokumentacja zostanie zwrócona wnioskodawcy. 

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie, wg kolejności ich złożenia.  

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia 

braków. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia. 

6. Po zakwalifikowaniu wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o udzieleniu dofinansowania 

oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

7. Niestawienie się wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 6 uznaje się za  jego 

rezygnację z dofinansowania,  o ile przed upływem wyznaczonego terminu wnioskodawca nie wystąpił  

o jego zmianę. 

8. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dofinansowania zobowiązuje się do realizacji zadania 

w terminie i zakresie w niej określonym. 

9. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą 

zawarcia umowy. 

10. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji do rozliczenia zadania na zasadach  

i w terminie wskazanym w umowie o udzieleniu dofinansowania, nie później niż do 15 listopada danego 

roku budżetowego. 

11. Po wykonaniu zadania wnioskodawca składa pisemne zgłoszenie o zakończeniu zadania wraz  

z załącznikami określonymi w § 8. 

12. Podstawą wypłaty środków pieniężnych jest prawidłowe rozliczenie umowy. 

13. Kwota dofinansowania przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.  

§ 7. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na 

nie odwołanie. 

§ 8. 1. Osoba, ubiegająca się o dofinansowanie składa do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

następujące dokumenty:  

1) wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania, w którym należy określić:  

a) imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o częściowy zwrot kosztów powstałych przy trwałej 

zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym dla obiektów budownictwa 

mieszkaniowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie,  

b) dane nieruchomości, na której nastąpi zmiana systemy ogrzewania,  

c) informację o rodzaju zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródłach ciepła 

(urządzeniach grzewczych), 

d) informację o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu źródłach ciepła 

(urządzeniach grzewczych),  

e) przewidywany koszt zadania,  
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f) przewidywaną datę zakończenia zadania, 

g) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie. 

2) do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć:  

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego lub lokalu, w którym instalowane 

będą urządzenia grzewcze; w przypadku budynku, w którym zarejestrowana jest wspólnota 

mieszkaniowa – uchwałę wspólnoty,  

b) jeżeli zadanie tego wymaga - stosowną ostateczną decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) z adnotacją organu o braku sprzeciwu wobec 

planowanych robót, pozwolenie wodnoprawne - w przypadku wykorzystania pomp ciepła 

pozyskujących ciepło z wód podziemnych.  

2. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu. 

§ 9. 1. Wnioskodawca w celu  rozliczenia umowy składa do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie zgłoszenie zakończenia realizacji zadania. 

2. Wraz ze zgłoszeniem realizacji zadania należy przedłożyć:  

1) oświadczenie o trwałej likwidacji kotła na paliwo stałe w związku z realizacją inwestycji będącej 

przedmiotem dofinansowania,  

2) imienną fakturę VAT lub rachunek określający koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty, 

3) dokumentację odbioru technicznego robót,  

4) oświadczenie dla celów podatkowych. 

2. W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu. 

§ 10. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie zadania w wysokości 90% poniesionych kosztów  

w kwocie brutto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), ale nie więcej 

niż:  

1) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość 

o charakterze mieszkalnym, w przypadku zmiany systemu ogrzewania z paliwa stałego na 

ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub odnawialne źródło energii. 

2) 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na jeden lokal dla wspólnot mieszkaniowych 

wyposażonych w jedną kotłownię (z jednym źródłem ciepła) z wyłączeniem lokali posiadających 

odrębne źródło ciepła, jako zadanie towarzyszące likwidacji palenisk/kotłowni węglowych.   

 

§ 12. Dofinansowanie dla danego wnioskodawcy na dany budynek mieszkalny lub lokal przysługuje tylko 

raz. 
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