
 

 

UCHWAŁA NR XI/87/19 

RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 

„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 

„Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.  

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Mariusz Konopa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 września 2019 r.

Poz. 2756



Załącznik   

do uchwały nr XI/87/19 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” 

§ 1. Definicje 

1. Projekt – projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza pn.: „Wymiana źródeł ogrzewania  

na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”. 

2. Gmina – Gmina Dąbrowa. 

3. Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub 

wspólnota mieszkaniowa, biorąca udział w Projekcie, celem uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania. 

4. RPO – Regionalny Program Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

5. Wydatki kwalifikowane – koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego 

dofinansowania i zostały poniesione przez Wnioskodawcę w okresie ich kwalifikowalności. 

6. Stare źródło ciepła – stare kotły, piece, urządzenia grzewcze. 

7. Umowa – dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określająca warunki 

współpracy stron w ramach realizacji Projektu. 

8. Inwestycja – nowe źródło ogrzewania. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo. Nie jest możliwe również pokrywanie tych samych wydatków  

z dwóch różnych źródeł finansowania. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania właściwych pozwoleń/zgłoszeń, jeśli wymagać tego 

będzie zakres prac i inwestycji. 

4. Dotacja obejmuję likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dąbrowa na bardziej 

ekologiczne celem obniżenia poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym spadku emisji gazów cieplarnianych 

i redukcji emisji pyłu PM10 (efekt ekologiczny). 

§ 3. Zasady udziału w dotacji 

1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości, która wykorzystuje 

nieruchomość na cele mieszkaniowe oraz wzięła udział w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła 

zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

poddała się ocenie energetycznej budynku/lokalu, a wymiana źródła ogrzewania spowoduje obniżenie 

poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym spadek emisji gazów cieplarnianych i redukcję emisji pyłu PM10. 

2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, o którym mowa ust. 1, Wnioskodawcą może być również 

osoba fizyczna, która nie wzięła udziału w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła zgodnie  

z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  

przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ust. 1. 

3. W przypadku nieruchomości przeznaczonych tylko w części pod cele mieszkaniowe, dotacja będzie 

pomniejszona proporcjonalnie o udział procentowy części niemieszkalnej w odniesieni do ogólnej powierzchni 

przeznaczonej do ogrzewania. 
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4. Dotacja może zostać udzielona różnym nieruchomościom lokalowym w jednym budynku  

pod warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każda z nich odrębnie 

uzyska wymagany efekt ekologiczny. 

5. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania  

na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” składa do Wójta Gminy Dąbrowa wniosek,  

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Wysokość dotacji dla poszczególnych inwestycji 

1. Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 3 i 4, 

koniecznych do realizacji inwestycji związanej z wymianą starego źródła ciepła wg następujących zasad: 

1) zakup i instalacja kotła na biomasę lub kotła gazowego lub pieca/ów elektrycznych – dotacja w wysokości: 

34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 5 100,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak  

nie więcej niż 2 000,00 zł, albo 

2) zakup i instalacja pompy ciepła – dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż  

6 800,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł, albo 

3) zakup i instalacja pieca elektrycznego wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli 

fotowoltaicznych – 4,81 kW) lub grzejników elektrycznych wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna 

moc paneli fotowoltaicznych – 4,81 kW) – dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej 

niż 10 200,00 zł oraz 66% z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł, albo 

4) zakup i instalacja pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi (minimalna moc paneli fotowoltaicznych  

– 4,81 kW) – dotacja w wysokości: 34% ze środków RPO, jednak nie więcej niż 13 600,00 zł oraz 66%  

z Budżetu Gminy Dąbrowa, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. 

2. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony 

środowiska. Nowe źródła ogrzewania powinny: 

1) być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą 

posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku 

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, tj. Dz. U. poz. 1690 (jeśli dotyczy); 

3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli dotyczy); 

4) charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich 

paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia. 

3. Dotacja będzie udzielona na dofinansowanie następujących wydatków kwalifikowanych w ramach danej 

inwestycji: 

1) zakup/montaż nowych kotłów/pieców gazowych, elektrycznych, na biomasę i pomp ciepła, paneli 

fotowoltaicznych; 

2) demontaż/likwidacja istniejącego źródła ciepła; 

3) dla inwestycji gazowych – projekt odcinków instalacji gazowych w granicach nieruchomości odbiorcy 

końcowego; 

4) dla inwestycji gazowych – budowa odcinków instalacji gazowych w granicach nieruchomości odbiorcy 

końcowego; 

5) opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, dla których ta dokumentacja będzie wymagana  

przez odpowiednie przepisy prawa. 
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4. Do wydatków kwalifikowanych w ramach danej inwestycji będą zaliczane również wydatki: 

1) dostosowanie istniejących instalacji c.o. i c.w.u, modernizacja układu centralnego ogrzewania – wymiana lub 

izolacja zbiornika na ciepłą wodę użytkową, wymiana/ zakup grzejników – po przedstawieniu oświadczenia lub 

innego dokumentu, z którego bezsprzecznie wynika (wydanego przez zakład instalatorski) konieczność 

poniesienia wydatku, jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ogrzewania 

oraz mającego wpływ na spadek emisji gazów cieplarnianych i redukcji emisji pyłu PM10; 

2) dostosowanie istniejących układów odprowadzania spalin, modernizacja układu centralnego ogrzewania  

– budowa/remont/modernizacja komina i przewodów wentylacyjnych po przedstawieniu oświadczenia lub 

innego dokumentu, z którego bezsprzecznie wynika (wydanego przez zakład kominiarski) konieczność 

poniesienia wydatku, jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła 

ogrzewania oraz mającego wpływ na spadek emisji gazów cieplarnianych i redukcji emisji pyłu PM10. 

§ 6. Warunki realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę 

1. Wnioskodawca zawrze z Gminą Umowę określającą rodzaj inwestycji, czas jej realizacji, wysokość 

przyznanej dotacji, tryb i formę rozliczeń między stronami umowy. 

2. Nie zawarcie przez Wnioskodawcę umowy określonej w ust. 1 w terminie wskazanym przez Gminę, 

skutkuje odrzuceniem wniosku o dotację. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, Polskimi Normami. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do trwałej likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie 

nowego wymienione w ramach projektu. 

5. W przypadku posiadania w budynku/lokalu kominka, musi on być pozbawiony technicznej możliwości 

ogrzewania – może stanowić jedynie element wystroju. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu z godnie z zasadami RPO. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji 

projektu zarówno Gminie jak i przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO. 

8. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o tym pisemnie Gminę, 

przedstawiając wniosek o przekazanie dotacji oraz faktury/rachunki dokumentujące zakres i wartość przeprowadzonych 

prac, dowody zapłaty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2. 

9. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą 

umowy, na rzecz nowego podmiotu uprawnionego do korzystania z nieruchomości. 

§ 8. Wykluczenie bądź odstąpienie od projektu 

1. Wnioskodawca zwróci całkowitą wartość otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi 

od dnia przekazania dotacji w przypadku: 

1) usunięcia nowego źródła ogrzewania w trakcie okresu trwałości Projektu; 

2) zamontowania nowego źródła ciepła w trakcie okresu trwałości Projektu; 

3) wprowadzenia w trakcie okresu trwałości Projektu zmian i przeróbek urządzeń i instalacji zamontowanych 

w ramach zrealizowanej inwestycji; 

4) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę jak i przedstawicielom 

Instytucji Zarządzającej RPO w trakcie okresu trwałości Projektu; 

2. Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w Projekcie w przypadku: 

1) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji planowanych zgodnie zawartą umową; 

2) podania we wniosku nieprawdziwych danych; 

3) nieprzestrzegania warunków umowy lub regulaminu; 

4) nieprzedstawienia Gminie wniosku o płatność dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie 

wskazanym w umowie. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w gospodarstwach

domowych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa

– działania pilotażowe”

                                                                                   Wójt Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

49-120 Dąbrowa

WNIOSEK
o dotację na wymianę źródła ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na

ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”

1. Dane wnioskodawcy/ów:

1) Imię i Nazwisko: ...................................................................................................................................

2) PESEL: ..................................................... ……………………………………………………. ...........

3) telefon kontaktowy: ...............................................................................................................................

4) adres zamieszkania wnioskodawcy: ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5) lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego

adres: ......................................................................................................................................................

6) nr ewidencyjny działki: ....................................  obręb: .......................................................................

7) nr księgi wieczystej: ……………..……………………………………………………………………

8) powierzchnia ogrzewana (w m2) ……………….... (w tym do celów niemieszkalnych –……….. m2)

2. Wnioskowane nowe źródło ogrzewania:*

⃝ kocioł na biomasę;

⃝      kocioł gazowy;

⃝      piec/e elektryczne;

⃝      pompa ciepła;

⃝      piec elektryczny wraz z panelami fotowoltaicznymi;

⃝      grzejniki elektryczne wraz z panelami fotowoltaicznymi;

⃝      pompa ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.
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3. Wnioskodawca/y:

a) oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną

w niniejszym wniosku na podstawie prawa:*

⃝      własności

⃝      współwłasności

b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm)

wyrażam/y dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych

w celach związanych z udziałem w projekcie „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne

w Gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” celem uzyskania dofinansowania na wymianę

indywidualnego źródła ciepła z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego.

………………….., dnia …………………          ……………………………….………………………

(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy/ów)

OBJAŚNIENIA:

* prawidłowe zakreślić

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie wymaganym art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm)  udostępniana jest wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz za
pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminadabrowa.pl w zakładce „Urząd
Gminy - Ochrona Danych Osobowych” http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-
danych-osobowych.html.
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