
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/177/17 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 22 września 2017 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie 

kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

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 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami), Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów 

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy: 

M. Szymańska-Śledź 
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Załącznik do uchwały nr XXXIV/177/17 

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 22 września 2017 r. 

 

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niemcza na pokrycie kosztów przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

Rozdział 1. 

Zasady ogólne 

§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Niemcza, zwana dalej dotacją, jest udzielana na dofinansowanie 

przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Niemcza w zakresie zmiany instalacji grzewczych 

nieekologicznych na instalację grzewcze proekologiczne. 

2. Dofinansowanie na przedsięwzięcie określone w ust. 1 może być udzielone: 

1) osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami (właściciele, współwłaściciele, najemcy), 

2) osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami, ale nie prowadzącym działalności gospodarczej w lokalu 

lub w nieruchomości, w której następuje realizacja przedsięwzięcia, 

3) wspólnotom mieszkaniowym. 

3. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym 

dotacja jest udzielona. 

Rozdział 2. 

Dofinansowanie zmiany instalacji grzewczych nieekologicznych na instalacje grzewcze proekologiczne 

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w zakresie zmiany instalacji i urządzeń grzewczych 

nieekologicznych na urządzenia grzewcze proekologiczne. 

2. Do przedsięwzięć proekologicznych zalicza się zakup i zamontowanie fabrycznie nowych urządzeń 

grzewczych: 

1) kotłów gazowych, 

2) kotłów na lekki olej opałowy, 

3) pieców zasilanych prądem elektrycznym, 

4) kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy 

(wg PN-EN 303-5:2012), 

5) włączenie do sieci cieplnych, 

6) OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - 

służące zasileniu źródła. 

3. Dotacja wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż: 

1) dla domu jednorodzinnego – 2 000,- zł, 

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 1 500,- zł, 

3) w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej – koszty wykonania wewnętrznych sieci ciepłowniczych 

– 1 000,- zł, 

4) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych  

dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, w których zostały 

zlikwidowanie kotły na paliwo stałe, jako iloczyn tej liczby i kwoty – 500,- zł. 

4. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 
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1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej koniecznej do realizacji zadania, 

2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

3) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową 

i elektryczną, 

4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych, 

5) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa). 

5. Wszystkie urządzania ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe. 

6. Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się: 

1) koszt systemów grzewczych w nowo wybudowanych obiektach oraz w nieruchomościach 

wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych, 

2) koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

3) koszt transportu i robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego. 

§ 3. 1. Podstawą udzielenia dofinansowania jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnego wniosku. 

2. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58 230 

Niemcza. Wniosku będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności ich składania, do wyczerpania środków 

w danym roku budżetowym. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie tytułu prawnego  

do nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, w przypadku dotowanych najemców lokali 

komunalnych, obowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania  

na przyjazne środowisku źródła ciepła. 

3. We wniosku należy przedstawić kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów. 

4. Wnioski rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, zwaną 

dalej Komisją. 

5. Dotujący może nie udzielić dotacji z uwagi na: 

1) wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, 

2) brak przedłożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w § 3, 

3) wykonanie zadania z naruszeniem przepisów prawa, 

4) wycofanie złożonego wniosku lub odmowy podpisania umowy o dotację przez wnioskodawcę. 

6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, dotacja zostanie udzielona na podstawie pisemnej umowy, w której 

określone zostanie w szczególności: opis zadania, termin realizacji zadania, wysokość dotacji, tryb kontroli 

wykonania prac, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

7. Zmiana zakresu i termin wykonania przedsięwzięcia wymaga zgody Dotującego. 

8. Wypłata dotacji następuje po odbiorze prac, którego dokonują przedstawiciele Komisji. 

9. Odbioru prac dokonuje się na podstawie wizji w miejscu realizacji zadania i przedstawieniu przez 

wnioskodawcę dokumentów związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Warunkiem uzyskanie dotacji  

jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi  

lub biomasą, za wyjątkiem: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 

2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 

3) pieców objętych ochroną konserwatorską. 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 

10. Do dokumentów określonych w ust. 9 zalicza się: 

1) faktury i rachunki przedstawiające koszty kwalifikowane poniesione przez wnioskodawcę, 
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2) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę opinię zakładu 

kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego, 

3) w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczanie gazu do celów grzewczych, 

4) w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej dokumentem potwierdzającym wykonanie 

przedsięwzięcie jest umowa sprzedaży energii cieplnej, 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane). 

11. Obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji spoczywa na wnioskodawcy. Dokumenty należy 

przedłożyć w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dotujący ma prawo 

zażądać dodatkowych informacji i dokumentów związanych z przedsięwzięciem. 

12. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymanie nowego źródła ciepła przez okres minimum 24 miesięcy 

od daty wypłaty dotacji. 

§ 4. 1. W przypadku zrealizowania całości lub części przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku w tym 

zlikwidowanie nieekologicznego urządzenia grzewczego i instalacji nowego urządzenia proekologicznego, 

przedsięwzięcie może zostać objęte dofinansowaniem w przypadku spełnienia następujących warunków: 

1) zrealizowania przedsięwzięcia w tym samym roku, co rok złożenia wniosku o dofinansowanie, 

2) dostarczenia dokumentów poświadczających istnienie ogrzewania nieekologicznego oraz innych 

dokumentów wymienionych w § 3 ust. 10. 

2. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania decyduje Burmistrz, po wcześniejszym zapoznaniu  

się z opinią Komisji. 

§ 5. Dotujący zastrzega sobie prawo: 

1) do komisyjnego odbioru wykonanego zadania, 

2) do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji po zakończeniu realizacji zadania i w okresie  

do 36 miesięcy od dnia otrzymania dotacji, 

3) wezwania dotowanego w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o: 

a) nie przestrzegania niniejszych Zasad, 

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym, w postaci urządzeń niespełniających wymogów określonych w niniejszych Zasadach. 

§ 6. 1. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak  

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

wystąpienia okoliczności określanych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),  

1) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji stosownie do ustawy o finansach publicznych wynosi 15 dni, licząc  

od dnia stwierdzenia okoliczności, o której nowa w ust. 1. 
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