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UCHWAŁA NR XXXIII/375/2010
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowice do inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w budynkach 

mieszkalnych na lata 2010- 2011. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 400a ust.1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej: 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Udzielić dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowice do inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w budynkach mieszkalnych na 
lata 2010- 2011 

§ 2. Warunki udzielenia dofinansowania określa „Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy 
Pawłowice do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu 
układów solarnych w budynkach mieszkalnych na lata 2010- 2011” będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

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

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/375/2010

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 maja 2010 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowice do inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych w budynkach 

mieszkalnych na lata 2010- 2011. 

§ 1. 1. Celem dofinansowania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji. 

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez rzeczywiste 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji. 

3. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji polegających na: 

1)wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła lub 

2)wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz montażu układu solarnego lub 

3)montażu układu solarnego. 

4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego regulaminu uprawniona jest osoba fizyczna lub 
prawna będąca właścicielem mieszkań i budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Pawłowice, zwana dalej 
Wnioskodawcą. 

§ 2. 1. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła może być 
przyznane: 

1)po wykonaniu prac objętych wnioskiem, 

2)po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: 

a) kocioł gazowy, 

b) kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa (tzw. kocioł z podajnikiem) posiadający atest 
energetyczno-emisyjny, 

c) kocioł olejowy, 

d) przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, 

e) pompa ciepła, 

f) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku), 

g) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy 

h) wkłady kominkowe jeśli są jedynym źródłem ciepła w budynku, 

3)wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed rokiem 2005, 

4)jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków 
mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Pawłowice. 

2. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz montażu układu 
solarnego może być przyznane: 

1)po wykonaniu prac objętych wnioskiem, 

2)po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła wymienione w §2 ust. 1 pkt 2, 

3)wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed rokiem 2005, 

4)jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków 
mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Pawłowice 
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5)jeżeli zamontowany układ solarny służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy 
Pawłowice, 

3. Dofinansowanie do montażu układu solarnego może być przyznane: 

1)po wykonaniu prac objętych wnioskiem, 

2)jeżeli zamontowany układ solarny służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy 
Pawłowice, 

3)pod warunkiem, że budynek wyposażony jest w ekologiczne źródło ciepła wymienione w §2 ust. 1 pkt 2, 
spełniające warunki niniejszego Regulaminu, 

4)do nowych budynków pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, 

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest całkowita likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk, 
pieców w budynku mieszkalnym nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Dofinansowaniu nie podlega: 

1)zakup kotłów przenośnych, pieców akumulacyjnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu 
mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, 

2)zakup kotłów na paliwo stałe posiadające wyłącznie komorę zasypową z rusztem, 

3)zakup układów solarnych, jeżeli są zamontowane w budynku mieszkalnym, w którym główne źródło ciepła nie 
spełnia warunków niniejszego Regulaminu. 

§ 4. 1. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez 
Wnioskodawcę. 

2. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku: 

1)wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła są wydatki poniesione na zakup źródeł ciepła 
wymienionych w §2 ust 1 pkt 2, 

2)montażu układu solarnego są wydatki poniesione na zakup materiałów wchodzących w skład układu solarnego. 

3. Koszty kwalifikowane ustalane będą na podstawie faktur wystawionych po wejściu w życie niniejszej 
uchwały. Jeżeli na fakturze nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w § 4 ust. 2, w takim 
wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury. 

4. Koszt ponoszony przez Wnioskodawcę za usługę związaną z montażem nowego ekologicznego źródła ciepła 
lub układu solarnego przez instalatora nie jest kosztem kwalifikowanym. 

§ 5. 1. Kwotę dofinansowania dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się na podstawie kosztów 
kwalifikowanych wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 według następujących zasad: 

1)dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 50 % kosztów 
kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 5.000 złotych. 

2)dofinansowanie do montażu układu solarnego wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do 
pełnych złotych, lecz nie więcej niż 5.000 złotych. 

3)dofinansowanie do jednoczesnej wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz 
montażu układu solarnego stanowi sumę dofinansowań ustalonych według zasad określonych w § 5 ust. 1 pkt 
1 i 2, 

2. Kwotę dofinansowania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch mieszkań) ustala się 
na podstawie kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 według następujących zasad: 

1)dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 50 % kosztów 
kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 2.500 złotych w przeliczeniu na jeden 
lokal, jednak w sumie nie więcej niż 10.000 złotych, 
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2)dofinansowanie do montażu układu solarnego wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do 
pełnych złotych, lecz nie więcej niż 2.500 złotych w przeliczeniu na jeden lokal, jednak w sumie nie więcej niż 
10.000 złotych, 

3)dofinansowanie do jednoczesnej wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz 
montażu układu solarnego stanowi sumę dofinansowań ustalonych według zasad określonych w § 5 ust. 2 pkt 
1 i 2. 

§ 6. 1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć do Wójta Gminy Pawłowice: 

1)Wniosek zawierający następujące informacje: 

a) dokładne dane osobowe Wnioskodawcy/ów, 

b) numer telefonu kontaktowego, 

c) NIP, PESEL, numer konta bankowego, 

d) adres budynku w którym dokonano inwestycji, 

e) rodzaj zakupionego źródła ciepła lub/i układu solarnego, 

f) termin zakończenia inwestycji, 

g) wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup źródła ciepła lub/i układu solarnego. 

2)Załączniki do wniosku: 

a) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na własność nieruchomości w której dokonana jest inwestycja 
wymieniona w § 2, 

b) faktury zakupów dokonanych zgodnie z § 4, 

c) dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku przed rokiem 2005, a w razie jego braku przekazanie 
innego dokumentu, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania, 

d) oświadczenie o likwidacji w budynku starego kotła i jego zamianę na nowe ekologiczne źródło ciepła, 

e) przy ogrzewaniu gazem protokół z próby szczelności instalacji gazowej, 

f) przy ogrzewaniu ekologicznym kotłem węglowym z automatycznym dozowaniem paliwa należy dołączyć 
aktualne (na dzień zakupu kotła) świadectwo badań energetyczno-emisyjnych, 

g) w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie 
podpisać, 

§ 7. 1. Wnioski rozpatrywane będą systemem kwartalnym w kolejności zgłoszeń przez Komisję powołaną 
przez Wójta Gminy. 

2. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje wizji w budynku mieszkalnym, potwierdzając spisanym 
protokołem dokonaną inwestycję. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wójtem 
Gminy Pawłowice a Wnioskodawcą. 

4. Umowa, o której mowa w pkt 3 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Pawłowice. 

5. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 
przewidzianych w budżecie na ten cel w danym roku, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej 
kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

§ 8. 1. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez 
Wnioskodawcę. 

2. Ostateczną datą decydującą o przyznaniu dofinansowania jest data podpisania umowy wymienionej w § 
7 pkt 3. 
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3. Osoby uprawnione do dofinansowania spełniające warunki wymienione w § 2, które otrzymały 
dofinansowanie w latach poprzednich do „inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez 
ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji” mogą ubiegać się ponownie 
o dofinansowanie na ten sam budynek jednorodzinny lub mieszkanie pod warunkiem, że zdemontują stare źródło 
ciepła i zamontują wyłącznie jedno z następujących źródeł ciepła: 

1)przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, 

2)pompę ciepła, 

3)źródła ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku), 

4. Dofinansowania osobom wymienionym w § 8 pkt 3 mogą być udzielone w wypadku, gdy spełnione są 
pozostałe warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Osoby uprawnione do dofinansowania spełniające warunki wymienione w § 2, które otrzymały 
dofinansowanie w latach poprzednich do „inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez 
ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji” nie będą mogły otrzymać ponownie 
dofinansowania, jeśli nie spełniają warunków wymienionych w § 8 pkt 3 i 4. 

§ 9. 1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo: 

1)Możliwości kontroli do lat pięciu od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanego dofinansowania (kontrolę 
przeprowadza Komisja, o której mowa w § 7 niniejszego regulaminu), 

2)Wezwania Wnioskodawcy w celu wyjaśnień w przypadku: 

a) nie przestrzegania Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowice do inwestycji 
służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych 
w budynkach mieszkalnych, 

b) zamontowania dodatkowego ogrzewania w lokalu w postaci urządzeń nie spełniających warunków 
niniejszego Regulaminu, 

c) stosowania paliwa innego niż określonego w świadectwie badań energetyczno- emisyjnych dla danego 
urządzenia grzewczego, 

3)Wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od daty 
jej pobrania w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel


