
 

 

UCHWAŁA NR XL/275/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca  

na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji  

na terenie Gminy Głuszyca 

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.) art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Głuszyca na trwałą likwidację 

ogrzewania węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. 

2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym kryteria doboru inwestycji do dofinansowania, 

trybu udzielania dotacji oraz sposobów jej rozliczenia określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 Zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

w Gminie Głuszyca.  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Głuszyca, zwanej 

dalej "dotacją", na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemu 

ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie proekologiczne, w ramach Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla gminy Głuszyca z uwzględnieniem 

zapisów części wspólnej Planu Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

2. Przez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie węglowym rozumie się usunięcie 

z nieruchomości pieca/kotła węglowego. 

3. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres  

co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

Rozdział 2. 

Ogólne zasady udzielania dotacji i wysokość dofinansowania 

§ 2. 1. Beneficjentami dotacji mogą być: 
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a) osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

b) najemcy lokali (za zgodą właścicieli nieruchomości); 

c) przedsiębiorcy, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych. 

2. Dotacje mogą dotyczyć tylko nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuszyca. 

3. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość może być udzielona jednokrotnie. 

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji zadania, 

w szczególności wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne, w tym: 

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 PN-EN 303-5:2012) 

5) kolektory słoneczne, 

6) pompy ciepła, 

7) panele fotowoltaiczne, 

8) przydomowe elektrownie wiatrowe. 

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt - przygotowania dokumentacji technicznej, demontażu 

starego źródła ciepła, zakupu i montażu nowego źródła ciepła, przyłącza gazowego i elektrycznego, zakup 

i montaż źródła energii OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), zakup i montaż wewnętrznej instalacji: 

Gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego 

źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej 

zgłoszeniem), zbiornik na ciepłą wodę użytkową, zakup i montaż wkładów kominowych. 

3. Inwestycje będące przedmiotem wniosku muszą być przygotowane do realizacji pod względem 

formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia. 

§ 4. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja 

pieców/kotłów węglowych, 

2) refundację wydatków poniesionych przed datą 1 stycznia 2017 r., 

3) koszt nadzoru nad realizacją, zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, koszt robót wykonanych 

siłami własnymi. 

§ 5. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające 

normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, posiadające certyfikaty zgodności CE. 

§ 6. 1. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie 

Gminy Głuszyca, pod warunkiem uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych na realizację „Programu". 

2. W ogłoszeniu o naborze wskazane będą. 

1) termin składania wniosków, 

2) miejsce i forma składania wniosków, 

3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji, 

4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji. 

§ 7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel sfinansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania). 
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Rozdział 3. 

Wysokość dofinansowania i tryb postępowania 

§ 8. 1. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50% łącznej wartości poniesionych kosztów 

kwalifikowanych, o których mowa w § 3, ale nie więcej niż: 

a) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł, 

b) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 7.000,00 zł, 

c) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, iloczyn liczby mieszkań i kwoty - 

4.000,00 zł. 

2. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł 

zewnętrznych np. z WFOŚiGW, NFGŚ itp. funduszy. W tym przypadku o wysokości i zasadach 

dofinansowania decydować będą wymogi regulaminowe poszczególnych konkursów na określone zadania. 

§ 9. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa §6 ust. 3. 

2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, 

zostaną odrzucone. 

§ 10. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji w przypadku. 

1) złożenia wniosku po terminie, 

2) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania nie gwarantującego, w ocenie Dotującego, wykonania 

zadania i jego rozliczenia w danym roku budżetowym. 

§ 11. 1. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz 

o terminie i miejscu podpisania umowy. 

2. Niestawienie się Beneficjenta w terminie i w miejscu, o którym mowa ust. 1, uznaje się za rezygnację 

z dotacji, o ile przed upływem wskazanego terminu Beneficjent nie wystąpi o jego zmianę. 

§ 12. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej. 

§ 13. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania i jego 

rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

§ 14. Refundacja dotacji dla Beneficjenta nastąpi po zatwierdzeniu przez Dotującego rozliczenia, o którym 

mowa w § 13. 

§ 15. W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przysługuje 

więcej niż jednemu Beneficjentowi, o których mowa w § 2 ust. 1, Beneficjenci zobowiązani są do wyznaczenia 

pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia 

umowy o udzielenie dotacji. 

§ 16. W przypadku realizacji zadania polegającego na likwidacji wspólnego dla całej lub części Wspólnoty 

(dotyczy zabudowy, w których znajduje się kilka lokali mieszkalnych) pieca/kotła opalanego węglem 

i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym, Beneficjenci, o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązani  

są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, 

w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

§ 17. 1. Dofinansowanie prac w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Komisji (Uli) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013 r., sir. 1). 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 15U nr 1407/2013 

ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy: 
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, albo oświadczenie 

o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, 

2) innych niezbędnych informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) 

§ 18. Przyznanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 19. Przyznana dotacja ulega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak  

dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w następujących 

przypadkach: 

1) nie utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia 

otrzymania dotacji, 

2) zamontowania w lokalu mieszkalnym ogrzewania węglowego. 

§ 20. Dotujący zastrzega sobie prawo. 

1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania  

lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie, 

2) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania, w trakcie i w okresie do 5 lat, licząc 

od dnia otrzymania dotacji, 

3) wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania niniejszych zasad 

lub zamontowania dodatkowego ogrzewania w postaci urządzeń nie spełniających wymogów określonych 

w niniejszych zasadach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Milczarek 
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