
 

 

UCHWAŁA NR IX/89/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE 

z dnia 5 września 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów  

na zadania służące ochronie powietrza, realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

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

poz. 506) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa 

się zasady udzielania dotacji celowej współfinansowanej ze środków unijnych w ramach RPO WO na lata 

2014-2020 oraz z budżetu Gminy Otmuchów na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go 

ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały, 

realizowanej w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

działanie 5.5. Ochrona powietrza.  

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji współfinansowanej ze środków unijnych  

w ramach RPO WO na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Otmuchów, które pochodzić będą z budżetu 

Gminy Otmuchów i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych 

pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Zaczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 2858



Załącznik  

do uchwały nr IX/89/2019 

Rady Miejskiej w Otmuchowie 

z dnia 5 września 2019 r. 

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Otmuchów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z ochroną powietrza, realizowanych w ramach osi priorytetowej V  

Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona powietrza 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Rozdział 1 

Warunki i kryteria udzielania dotacji 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie systemu ogrzewania  

na proekologiczne, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania.  

§ 2.1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

polegającej na zmianie istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe, na ogrzewanie proekologiczne  

w budynkach/lokalach mieszkalnych. 

2. Za ogrzewanie proekologiczne uznaje się:  

1) ogrzewanie gazowe (wymiana kotła węglowego na gazowy oraz wymiana wraz z podłączeniem do sieci 

gazowej); 

2) ogrzewanie na biomasę (pellet);  

3) pompę ciepła. 

3. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone 

do użytkowania na terenie Polski. 

4. Dofinansowaniu nie podlega:  

1) zakup urządzeń przenośnych, w szczególności grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 

klimatyzatorów;  

2) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej; 

3) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń;  

4) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania  

w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne. 

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja 

dotychczasowego źródła ogrzewania - wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, kotłów 

opalanych węglem lub koksem.  

6. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić, 

zachowując prawo do uzyskania dofinansowania, jedynie w przypadku zabytkowych pieców kaflowych- 

pod warunkiem ich trwałego odłączenie od komina.  

§ 3.1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są właściciele budynków jedno i dwurodzinnych oraz 

Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu gminy Otmuchów.  

2. Podmiot wymieniony w ust. 1, musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej  

na terenie Gminy Otmuchów, na której realizowana będzie inwestycja, o której mowa w § 1 i § 2.  
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§ 4.1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla ww. właścicieli wynosi z tytułu wymiany 

kotła na paliwo stałe (węgiel, koks), na likwidację pieców kaflowych, pieca stalowego lub innego 

niebędącego kotłem c.o. i zainstalowanie ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 2 - łącznie 50% wartości 

zakupionego kotła lub innego urządzenia grzewczego oraz kosztu wykonania instalacji niezbędnej  

do funkcjonowania kotła tj. montaż, podłączenie kotła, zakup wkładu kominowego - w tym 25,1%  

z budżetu Gminy Otmuchów oraz 24,9% ze środków unijnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020.  

2. Wysokość wyliczonej, zgodnie z ust. 2 regulaminu dotacji, obejmującej oba źródła finansowania  

nie może przekroczyć: 

1) dla kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub dwurodzinnym - 4.000 zł brutto; 

2) dla kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, po podłączeniu do inst. gazowej - 6.000 zł brutto; 

3) dla podłączenia do sieci gazowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej (wraz z wariantem  

z indywidualnymi kotłami) - 16.000 zł brutto;  

4) dla pompy ciepła w budynku mieszkalnym - jednorodzinnym - 13.000 zł brutto; 

5) dla kotła w budynku mieszkalnym - jednorodzinnym na biomasę (pellet) - 11.000 zł brutto. 

Rozdział 2 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

§ 5.1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie 

dotacji. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na wymianie 

istniejącego systemu ogrzewania na proekologiczne.  

2. Wniosek składa się w terminie od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 roku, w określonym 

roku, w którym będzie realizowana inwestycja. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:  

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (w tym lokalem mieszkalnym) 

lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego) - jeżeli jest wymagane, zgodnie  

z ustawą Prawo budowlane.  

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika merytorycznego Urzędu 

Miasta i Gminy w Otmuchowie.  

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

uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  

6. Wnioski o ww. dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.  

7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku 

kalendarzowym, zatwierdzone wnioski będą realizowane w kolejnych latach.  

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów, po wcześniejszej 

opinii wydanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa.  

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 8, nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje  

od niego odwołanie.  

§ 6.1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5, stanowi podstawę do zawarcia umowy 

dotacji pomiędzy Gminą Otmuchów, a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

2. Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji  

i terminie podpisania umowy.  
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3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie Urzędu 

Miasta i Gminy w Otmuchowie.  

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa  

w ust. 1, z uwzględnieniem § 7 ust. 1.  

§ 7.1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów,  

o których mowa w ust. 2.  

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:  

1) udokumentowane koszty inwestycji: faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie złożenia 

wniosku o dotację i zawarcia umowy z Gminą Otmuchów wraz z potwierdzeniem ich zapłaty;  

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki 

wystawiony na wnioskodawcę po dacie złożenia wniosku o dotację; 

3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania; 

4) opinia kominiarska (jeśli jest wymagana);  

5) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;  

6) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego. 

3. Gmina Otmuchów zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż 

wymienione w ust. 2, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane. 

4. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Otmuchów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie mogą przeprowadzić 

kontrolę, sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji 

zadania z zawartą umową. 

5. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Otmuchów zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli:  

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty wypłaty dotacji w celu 

spełnienia wymogu zachowania projektu.  

6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub  

w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz  

z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 

Rozdział 3 

 Postanowienia końcowe 

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów określi w drodze zarządzenia wzory: wniosków, oświadczeń  

i protokołów odbioru inwestycji, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.  
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Załącznik 

 do regulaminu udzielania dotacji 

działanie 5.5. Ochrona Powietrza RPO WO 2014-2020  

 

 

UMOWA NR ………………. 

 

zawarta w dniu ………………..…. pomiędzy  

Gminą Otmuchów, w imieniu której działa: 

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - mgr inż. Jan Woźniak,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Sebastiana Saleckiego  

- zwaną dalej „DOTUJĄCYM” 

a ……………………………………………………...….. zamieszkałym/ą 

w ………………………………………….……………... zwanym/ą dalej „DOTOWANYM”. 

§ 1. Dotujący, działając na mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz uchwały nr ……………………………….. Rady Miejskiej  

w Otmuchowie z dnia …….……………… r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy 

Otmuchów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, 

realizowane w ramach osi priorytetowej V Ochrona powietrza, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

działanie 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020, udziela Dotowanemu na jego wniosek z dnia 

……..………… dotacji w wysokości ……..………….. zł (słownie: …………………….. złotych)  

z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny polegającego na:  

……………………………………………………………………………………………….…………………  

§ 2.1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy mieszkańca (wnioskodawcy)  

z Gminą Otmuchów do dnia ………………………………………………………….…………………….…. 

2. Dotowany zobowiązuje się do: 

1) wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1; 

2) dotrzymania terminów określonych w ust. 1 oraz § 3 ust. 1; 

3) dopełnienia przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa; 

4) informowania Dotującego o wszelkich zmianach i okolicznościach mających wpływ na wykonanie 

przez Dotowanego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy; 

5) rozliczenia zadania, w szczególności dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Dotowany oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Otmuchów 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza - realizowanych  

w ramach osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. 

Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020”, stanowiącym załącznik do uchwały wskazanej w § 1 umowy. 

§ 3.1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania, wskazanego w § 2 ust. 1, Dotowany zobowiązany 

jest do rozliczenia dotacji w sposób określony w ust. 2-7. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, 

w terminie i zakresie zgodnym z niniejszą umową, tj. 

……………….…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Dla potwierdzenia poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, Dotowany przedłoży 

oryginały prawidłowo wystawionych na Dotowanego faktur VAT/rachunków zawierających w szczególności: 

1) datę sprzedaży i wystawienia faktury VAT/rachunku, w terminie realizacji zadania określonym  

w § 2 ust. 1, tj. nie wcześniejszą niż data podpisania umowy mieszkańca (wnioskodawcy) z Gminą 

Otmuchów i nie późniejszą, niż termin końcowy wykonania zadania; 

2) nazwę towaru i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega dofinansowaniu; 

3) wartość brutto zakupionego urządzenia i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega dofinansowaniu. 

4. Wypłata dotacji nastąpi w terminie od 30 dni do 90 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia 

dotacji wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 2 i ust. 3, przelewem na konto bankowe  

o nr ...............................…….…………………………..……w banku…………………….......................... 

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie. 

5. W przypadku poniesienia przez Dotowanego nakładów finansowych niższych niż kwota dotacji 

określona w § 1, wysokość dotacji zostanie obniżona (na podstawie Aneksu do niniejszej umowy)  

na podstawie przedłożonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, tak aby wysokość dotacji 

odpowiadała postanowieniom określonym w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania z budżetu Gminy 

Otmuchów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza  

- realizowanych w ramach osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

działanie 5.5. Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. 

6. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia dotacji, Dotujący wezwie pisemnie Dotowanego 

do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do rozwiązania umowy przez Dotującego  

i odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji. 

§ 4.1. Dotujący wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez Dotującego w zakresie: 

1) sposobu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 tzn. zgodności realizacji zadania z zapisami umowy 

oraz jakości realizacji zadania; 

2) gospodarowania przekazaną kwotą dotacji, o której mowa w § 1. 

2. Kontrola może być przeprowadzona przez Dotującego lub osobę przez niego upoważnioną,  

w szczególności w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizacji zadania na każdym 

etapie realizacji zadania oraz w terminie do 5 lat od daty przyznania dotacji (okres trwałości 

przedsięwzięcia). 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Otmuchów. 

§ 5.1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy; 

2) niewykonania zadania lub niespełnienia przez Dotowanego pozostałych warunków, o których mowa w § 2; 

3) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4; 

4) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi przez Dotowanego 

przy ubieganiu się o dotację i przy jej rozliczaniu;  

5) wskazanym w § 3 ust. 7. 

§ 6.1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku: 

1) stwierdzenia jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 1; 

2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4; 
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3) zmiany zainstalowanego systemu ogrzewania, na który została udzielona dotacja, w terminie 5 lat  

od daty rozliczenia niniejszego projektu przez Gminę Otmuchów, w szczególności w razie jego 

usunięcia, zainstalowania innego źródła c.o., bądź zaniechania korzystania z ogrzewania 

proekologicznego. 

2. Zwrot dotacji nastąpi na rachunek bankowy Dotującego o nr …………………………..……………. 

w banku …………………………………… w terminie 15 dni od stwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi  

na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 7. Dotowany wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dotującego danych - dotyczących Dotowanego 

oraz zawartych przez niego z Dotującym umów - do celów statystycznych. 

§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o finansach publicznych oraz przepisy powołane w § 1 niniejszej umowy. 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dotującego. 

§ 11. Dotowany ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją zadania. 

§ 12. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

dowód jej zawarcia, dwa egzemplarze otrzymuje Dotujący, a jeden egzemplarz Dotowany. 

 

 

 

DOTUJĄCY:         DOTOWANY: 

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA: 
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