
UCHWAŁA NR XVI/23/2016
RADY GMINY MSZANA

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana 
z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz 
art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 672 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się "Regulamin w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Mszana w latach 2015-2016 - etap II dotyczący wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnej w budynkach 
zgłoszonych do użytkowania" w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z zalącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2a do uchwały, że posiadany kocioł węglowy 
jest niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi (dotyczy 
inwestycji: montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotłe węglowym).

4. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2b do uchwały, że wymiana kotła na węglowy 
niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi następuje 
w związku z usunięciem tradycyjnego, niskosprawnego kotła (dotyczy inwestycji: wymiana kotłów węglowych 
tradycyjnych na kotły węglowe niskoemisyjne).

5. Przyjmuje się wzór umowy dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

6. Przyjmuje się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik nr 3a do uchwały, że zdemontowane urządzenie 
grzewcze zostało przekazane do zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego ponowny montaż.

7. Przyjmuje się wzór sprawozdania końcowego, stanowiący załącznik nr 3b do uchwały.

8. Przyjmuje się wzór protokołu końcowego, stanowiący załącznik nr 3c do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 3.  Traci moc uchwała nr VII/50/2015 z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska.

1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 oraz z 2015 r. poz. 478 i 1688.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r.

Poz. 3444



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Andrzej Kaperczak
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Załącznik nr 1 do Uchwały  nr XVI/23/2016 
Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016 

 
REGULAMIN 

 
w sprawie udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszana w latach 

2015-2016- etap II dotyczącego wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych w 
budynkach zgłoszonych do użytkowania 

 
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1) Dotacji – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu gminy na pokrycie części 
kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania określonego w Programie 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Mszana na lata 2015-2016, 

2) Inwestorze - rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, 
współwłaścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie Gminy Mszana, 

3) Programie - rozumie się przez to Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Mszana w latach 2015-2016 zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/70/2014 Rady Gminy 
Mszana z dnia 3 listopada 2014 r.  

4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Mszana, 
5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Mszana, 
6) WFOŚiGW - rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
7) Operatorze Programu- rozumie się zespół pracowników Urzędu Gminy Mszana, 

powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Mszana  
8) Budynku mieszkalnym- rozumie się budynek mieszkalny, w którym co najmniej 70% 

powierzchni stanowi część mieszkalna. 
9) Kocioł węglowy retortowy lub tłokowy – kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg 

kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub 
sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez 
laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Kocioł w dniu 
złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowany w sposób trwały                                   
i umożliwiający jego prawidłową eksploatację.  

10) Instalacja solarna – urządzenie posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną 
jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku                        
o dofinansowanie, potwierdzający: 

 a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
 przeprowadzonych  zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub  
 b) europejski znak jakości „Solar Keymark”.  

Instalacja solarna w dniu złożenia sprawozdania końcowego musi być zamontowana  
w sposób trwały i umożliwiający jego prawidłową eksploatację. 

 
§ 2. 1. Program przewiduje dofinansowanie do pokrycia części kosztów wymiany starych źródeł 
ciepła lub montażu instalacji solarnych, w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania, 
pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel pożyczki z WFOŚiGW.  
  
2. Warunkiem przystąpienia do Programu w roku 2016 jest złożenie w Urzędzie wniosku, 
poprzedzonego złożeniem „Ankiety do wniosku”. Nabór „Ankiet do wniosku” jest podstawą 
złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW.   
3. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w którym Inwestor oświadcza że: 

a) jest Inwestorem i zapoznał się z regulaminem; 
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b) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa) i jest budynkiem mieszkalnym; 

c) w budynku istnieje stare źródło ciepła; 
d) Inwestor nie korzystał z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach 

wcześniejszej edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie 
Mszana; 

e) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem 
Gminy Mszana; 

f) wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy kontroli 
dotyczącej starego źródła ciepła przed rozpoczęciem inwestycji (po dniu 
złożenia wniosku) oraz prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, 
w trakcie oraz po jej zakończeniu. 

4. Do wniosku należy złożyć następujące załączniki: 
a) kserokopię tytułu prawnego do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis 

z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy lub oświadczenie o posiadanym 
prawie własności nieruchomości); 

b) oświadczenie, że posiadany kocioł węglowy jest niskoemisyjny, retortowy lub 
tłokowy z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi stanowiący 
załącznik 2a do niniejszej uchwały (dotyczy inwestycji: montaż instalacji 
solarnej przy istniejącym kotle węglowym); 

c) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2b, że wymiana pieca na węglowy 
niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy z certyfikatem zgodności z normami 
ekologicznymi, następuje w związku z usunięciem tradycyjnego, 
niskosprawnego kotła (dotyczy inwestycji: wymiana kotłów węglowych 
tradycyjnych na kotły węglowe niskoemisyjne). 

5. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Inwestor zostanie 
wezwany do usunięcia braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie. Nieuzupełnienie 
braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
 
6. Z „Ankiet do wniosku”, zostanie utworzona lista podstawowa i lista rezerwowa, zgodnie  
z kolejnością wpływu „Ankiet do wniosku” do Urzędu, przy czym pierwszeństwo na liście 
mają „Ankiety do wniosku” poprzedzone złożonymi Ankietami informacyjnymi dotyczącymi 
udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w roku 2014 i 
2015. Wnioski zostaną przyjęte do dofinansowania, pod warunkiem kwalifikowalności 
inwestycji zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW, z zastrzeżeniem, że Gmina nie gwarantuje 
Inwestorowi, że otrzyma on dofinansowanie na wszystkie zadania wskazane w Ankiecie 
informacyjnej. 
 
7. Po otrzymaniu przez Gminę decyzji o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW, wszystkie 
osoby, które złożyły „Ankiety do wniosku” i zostały wpisane na listę podstawową zostaną 
powiadomione telefonicznie o konieczności złożenia wniosku. 
8. Po zakończeniu naboru wniosków i ich weryfikacji, Operator Programu sporządzi listę 
podstawową i rezerwową Inwestorów. 
9. W przypadku rezygnacji Inwestora wstępnie zakwalifikowanego do udziału w Programie 
dopuszcza się wprowadzenie zamiennie innego Inwestora z listy rezerwowej, o której mowa  
w § 2 pkt.6, zgodnie z kolejnością wpływu „Ankiet do wniosku” na poszczególne zadania.  
10. W przypadku wolnych miejsc na realizację poszczególnych zadań dopuszcza się 
przeprowadzenie dodatkowego naboru. 
11. Informacja o terminie składania wniosków w dodatkowym naborze zostanie zamieszczona 
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na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl 
 
§ 3. 1. Zakres zadań Programu Ograniczania Niskiej Emisji: 

1) Likwidacja pieców węglowych na rzecz kotłów węglowych niskoemisyjnych 
retortowych lub tłokowych określonych w §1 pkt. 9 wraz z zakupem i montażem 
instalacji solarnej określonej w §1 pkt 10, lub 

2) Wymiana tradycyjnego, niskosprawnego kotła węglowego na:  
a)  Kocioł retortowy lub tłokowy, określony w §1 pkt 9, lub                      
b) Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny, lub 
c) Kocioł węglowy retortowy lub tłokowy, określony w §1 pkt 9, wraz z zakupem                           
i montażem instalacji solarnej określonej w §1 pkt 10 

3) Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, lub 
kocioł gazowy kondensacyjny, lub 

4) Zakup i montaż instalacji solarnej określonej w §1 pkt 10, lub 
5) Zakup i montaż instalacji solarnej określonej w §1 pkt 10 przy istniejącym 

kotle gazowym 
2. Realizacja zadania powinna nastąpić po dniu zawarcia umowy z Gminą Mszana lecz 

nie później niż do 30 listopada danego roku w którym wnioskodawca zawarł umowę 
dotacji.  

3. Przyjmuje się że dotacja dla zadania określonego w niniejszym Regulaminie będzie 
udzielona w wysokości 70% jednak nie więcej niż 8.491,00 zł  

§ 4.1. Podstawą wypłaty środków z budżetu Gminy jest umowa dotacji, stanowiąca załącznik  
nr 3 do niniejszej uchwały. 
2. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

1) strony umowy, 
2) datę zawarcia umowy, 
3) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, 
4) termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji, 
5) wysokość udzielanej dotacji, 
6) sposób i termin przekazania dotacji, 
7) termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, 
8) tryb kontroli wykonywania inwestycji, 
9) zobowiązanie Inwestora do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji  

w przypadkach wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. 
§ 5.1. Po zrealizowaniu inwestycji, w terminie określonym w umowie, do Urzędu należy 
dostarczyć następujące dokumenty: 

1) sprawozdanie końcowe, stanowiące załącznik 3b, 
2) oryginał faktury VAT lub rachunku za zakup i wykonanie roboty budowlano-

montażowej, wystawiony po dniu zawarcia umowy, 
3) oświadczenie, stanowiące załącznik 3a, że zdemontowane urządzenie grzewcze 

zostało przekazane do zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego ponowny montaż, 
4) dokument ze składowiska odpadów o przyjęciu i wyzłomowaniu, 
5) w przypadku kotłów: 

a) węglowych-należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót 
prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz 
aktualny certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały 
wykonane przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.  
W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na 
użytkowanie 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3444



b) gazowych-należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót 
prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, protokół 
odbioru instalacji gazowej-główna próba szczelności. W przypadku pozwolenia na 
budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego   
o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie 

c) w przypadku kolektorów słonecznych-należy dostarczyć w zależności od zakresu 
wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny 
certyfikat jakości.  

2. Na podstawie dostarczonych dokumentów po zrealizowaniu zadania Urząd przeprowadzi 
kontrolę prawidłowości wykonania zadania. 
3. Czynności kontrolne będzie wykonywał Operator Programu. 
4. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie: 

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym, 
2) wykonania zadania zgodnie z umową, 
3) udokumentowania sposobu realizacji zadania. 

5. Po dokonaniu czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół końcowy, stanowiący 
załącznik 3c do niniejszej uchwały. 
§ 6. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Gminą  
a Inwestorem.  
§ 7. Operator ma prawo dokonać kontroli realizacji zadania w okresie do 5 lat od daty 
rozliczenia zadania przez Inwestora. 
§ 8. Jeżeli w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Wnioskodawca usunie nowe źródło ciepła, 
zainstaluje inne źródło c.o. lub zaniecha korzystania z paliw ekologicznych i powróci do 
ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 15 dni od 
daty otrzymania pisemnego powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz z ustawowymi 
odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy to wymiany urządzeń na 
urządzenie tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem lub awarią). 
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                                                                                                             Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/23/2016                           

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016r.  

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mszana na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych 

CZĘŚĆ I-wypełnia Inwestor 

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

           (miejscowość)                                                                                             (data)               

1. Nazwisko i Imię: 
………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………… 

3. Adres planowanej inwestycji: 
………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy: 
………………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj planowanej inwestycji: 

a) Likwidacja pieców węglowych na rzecz kotłów węglowych niskoemisyjnych, 
retortowych lub tłokowych, kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów 
zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub 
sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez 
laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.  

b) Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy lub 
tłokowy spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie                   
PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub sprawozdaniem                                           
z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium, 
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. 

c) Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy z zamkniętą 
komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny 

d) Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy lub 
tłokowy, kocioł spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie 
PN EN 303-5:2012, potwierdzonych certyfikatem lub sprawozdaniem                       
z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium, 
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,  wraz z montażem instalacji 
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solarnej posiadającej certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę 
certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku                             
o dofinansowanie, potwierdzający: 

 a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
 przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806, 
 lub                                                                                                                               
 b) europejski znak jakości „Solar Keymark”.  

e) Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania lub 
kocioł gazowy kondensacyjny 

f) Zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym 
niskoemisyjnym, tłokowym lub retortowym, z certyfikatem zgodności                     
z normami ekologicznymi, 

g) Zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle gazowym. 

6. Termin realizacji inwestycji:…………………………………………………………… 

7. Forma wypłaty dotacji:  

Rachunek bankowy…………………………………………………………….. 

 
Oświadczenia Wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/(am) się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy 
Mszana na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Mszana w latach 2015-2016. 

2. Oświadczam, że budynek został oddany do użytkowania i jest budynkiem mieszkalnym 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)  

3. Oświadczam, że w budynku istnieje stare źródło ciepła, które zostanie usunięte (dotyczy 
inwestycji: likwidacja pieca węglowego oraz wymiana kotłów węglowych 
 i gazowych). 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy 
kontroli dotyczącej starego źródła ciepła przed rozpoczęciem inwestycji (po dniu złożenia 
wniosku) oraz prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej 
zakończeniu. 

5. Oświadczam, że nie korzystałem z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji 
w ramach wcześniejszej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Mszana na 
lata 2015-2016. 

6. Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności 
względem Gminy Mszana. 
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7. Oświadczam, że co najmniej 70% budynku stanowi część mieszkalna, a co najwyżej 30% 
przeznaczona jest na działalność gospodarczą. 

Załączam: 

1) Kserokopie tytułu prawnego do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis                    
z księgi wieczystej nie starszy niż 12 miesięcy lub oświadczenie o posiadanym prawie 
własności nieruchomości) 

2) Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2a, że posiadany piec węglowy jest niskoemisyjny, 
retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi (dotyczy 
inwestycji: montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym,) 

3) Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2b, że wymiana pieca na węglowy niskoemisyjny, 
retortowy lub tłokowy, z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi następuje w 
związku z usunięciem tradycyjnego, niskosprawnego kotła (dotyczy inwestycji: wymiana 
kotłów węglowych tradycyjnych na kotły węglowe niskoemisyjne) 

                                   …………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 

CZĘŚĆ II – wypełnia Operator Programu 

1. Opinia Operatora Programu 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. Data i nr zawartej umowy: 

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

3. Uwagi 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

4. Podpisy członków Komisji ( Operatora): 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
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                                                                                                        Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XVI/23/2016                 

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016 

 
OŚWIADCZENIE* 

1. Nazwisko i Imię: 
………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………… 

3. Adres planowanej inwestycji: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………… 

W związku z zamiarem montażu instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym 
oświadczam, że posiadany kocioł węglowy jest niskoemisyjny, retortowy lub tłokowy,  
z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi. 

 

 

 

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

           (miejscowość)                                                                              (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

* dotyczy inwestycji: montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym 
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                                               Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XVI/23/2016 

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016 
 

OŚWIADCZENIE*  

1. Nazwisko i Imię: 
………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………… 

3. Adres planowanej inwestycji: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………… 

W związku z zamiarem wymiany kotła na kocioł węglowy niskoemisyjny oświadczam,                 
że usunięty kocioł jest tradycyjny, niskosprawny, nieekologiczny. 

 

 

 

 

 

 

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

           (miejscowość)                                                                              (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

*dotyczy inwestycji: wymiana kotłów węglowych tradycyjnych na kotły węglowe 
niskoemisyjne 
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 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/23/2016 
          Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016r. 

             

UMOWA DOTACJI NR GKFZ /…/…/      

Zawarta w dniu …………… r. pomiędzy: 

Gminą  Mszana  44-325 Mszana ul. 1. Maja 81 NIP 647-17-73-271 reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Mszana – Mirosław Szymanek 

zwaną w dalszej części umowy „Dotującym”  

a……………………………….., zamieszkałym w …………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Dotowanym”  na dofinansowanie zadania polegającego na 

(właściwe pozostawić): 

• Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy  lub tłokowy, speł-

niający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwier-

dzonych certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wy-

konane przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.  

• Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 

lub kocioł gazowy kondensacyjny 

• Wymiana tradycyjnego kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy lub tłokowy,  speł-

niający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012, potwier-

dzonych certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań, które zostały wy-

konane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, wraz z 

montażem instalacji solarnej posiadającej certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę 

certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku  

o dofinansowanie, potwierdzający: 

 a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań  przeprowa-

dzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806, lub                                                                                                                               

 b) europejski znak jakości „Solar Keymark”.  

• Wymiana kotła gazowego na kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania lub kocioł ga-

zowy kondensacyjny 

• Zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym niskoemisyjnym,  re-

tortowym lub tłokowym z certyfikatem zgodności z normami ekologicznymi, 

• Zakup i montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle gazowym. 
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§ 1 

Dotujący, działając na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013.885 j. t.)  

2. Uchwały Nr ………………  Rady Gminy Mszana z dnia …………r. w sprawie  zasad 

 i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana  

z zakresu ochrony środowiska zobowiązuje się na mocy niniejszej umowy udzielić 

Dotowanemu dotacji w wysokości 70% kwoty wynikającej z faktury VAT lub rachunku 

przedłożonego przez Inwestora (Dotowanego) i nie więcej niż 8.491,00zł 

§ 2 

1. Dotowany zobowiązuje się dotację wykorzystać na sfinansowanie zadania  

w przedmiocie (właściwe pozostawić):  

• zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł węglowy 

niskoemisyjny (z certyfikatem), retortowy lub tłokowy - wraz z robotami 

demontażowymi w obrębie źródła ciepła 

• zakup i montaż instalacji solarnej wraz z robotami elektrycznymi 

• zakup i montaż urządzeń źródła ciepła wyposażonego w kocioł gazowy 

z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny, wraz z robotami 

demontażowymi i elektrycznymi w obrębie źródła ciepła. 

2. Dotowany zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 2 pkt. 1 umowy            

w terminie do dnia ……………….. r., na posesji nr ……………………. położonej          

w ……………………………, której Dotowany jest właścicielem/współwłaścicielem. 

§ 3 

1. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia wykonania zadania 

dokonanego przez Dotowanego, a obejmującego: 

a. sprawozdanie stwierdzające wykonanie zadania, stanowiące załącznik 3b do uchwały, 

b. oryginał imiennego dowodu zakupu (faktura VAT, rachunek) urządzeń źródła ciepła  

 i kosztów wykonania usługi związanych z realizacją zadania będącego przedmiotem 

 dotacji, 

c. oświadczenie, stanowiące załącznik 3a, że zdemontowane urządzenie grzewcze zostało 

 przekazane do zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego ponowny montaż,  

d. dokument ze składowiska odpadów o przyjęciu i zezłomowaniu, 

e. w przypadku kotłów: 
• węglowych należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót pra-

womocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz aktualny 

certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane 

przez laboratorium, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. W przy-
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padku pozwolenia na budowę potwierdzenie  

o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budo-

wy lub pozwoleniu na użytkowanie, 

• gazowych, należy dostarczyć w zależności od zakresu wykonywanych robót pra-

womocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

protokół odbioru instalacji gazowej-główna próba szczelności. W przypadku po-

zwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie, 

• w przypadku kolektorów słonecznych, należy dostarczyć w zależności od zakresu 

wykonywanych robót prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych oraz dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędne 

certyfikaty. W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu 

właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2. Zgłoszenie winno zostać złożone w Urzędzie Gminy w Mszanie w terminie 30 dni od daty 

poniesienia ostatniego wydatku jednak nie później niż 30 listopada roku, 

w którym podpisano niniejszą umowę.  

3. W dniu dokonania zgłoszenia wszystkie urządzenia będące przedmiotem umowy muszą 

być zamontowane w sposób trwały, umożliwiający ich prawidłową eksploatację.  

4. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 ustalona zostanie faktyczna wyso-

kość dotacji podlegająca wypłacie, według zasad określonych w uchwale, 

o której mowa w § 1 pkt 2. 

5. Koszty poniesione przez Dotowanego przed datą zawarcia niniejszej umowy oraz po ter-

minie wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, nie podlegają rozliczeniu 

w ramach dotacji. 

6. Wypłata dotacji dokonana zostanie przelewem na konto 

………………………………………….. w terminie 30  dni od daty złożenia zgłoszenia  

o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.      

         

Dotujący może wstrzymać wypłatę dotacji w razie zakwestionowania dokumentów 

przedłożonych przez Dotowanego, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego 

i osiągnięcia w jego wyniku poprawności dokumentacji.  

6. Jeżeli w wyniku czynności wyjaśniających zostanie ustalone, że Dotowany złożył 

nieprawdziwe oświadczenie, podał nieprawdziwe dane, przedłożył zawierające 
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nieprawdziwe dane dokumenty, Gmina zwolniona jest z przekazania dotacji objętej 

niniejszą umową. 

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 jest równoznaczne 

z rozwiązaniem niniejszej umowy.  

  §4 

Wykorzystanie dotacji nastąpi poprzez pokrycie poniesionych przez Dotowanego wydatków   

z tytułu zrealizowania zadania wymienionego w § 2, które winno nastąpić w terminie do 

30 dni od daty złożenia pisemnego zgłoszenia o którym mowa w § 3 ust. 2,  nie później jednak niż 

do dnia 15.12.2016r.  

§ 5 

1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Mszana, który 

upoważnia pracowników do przeprowadzenia kontroli faktycznego sposobu wykonywania 

zadania określonego w § 2, jak również dokumentów związanych z realizacją zadania.  

2. Dotowany zobowiązuje się do zapewnienia Dotującemu prawa kontroli zgodnie z § 2 pkt. 

3 ppkt. f  Regulaminu, w tym wstępu na teren nieruchomości w terminie 5 lat od odbioru 

końcowego, pod rygorem utraty prawa do dotacji. 

§ 6 

Jeżeli w okresie do 5 lat od odbioru końcowego, Wnioskodawca usunie nowe źródło ciepła, 

zainstaluje inne źródło c.o. lub zaniecha korzystania z paliw ekologicznych i powróci 

do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, zobowiązany jest w terminie 

15 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zwrócić dofinansowanie wraz 

z ustawowymi odsetkami, naliczonymi od daty otrzymania dotacji (nie dotyczy to wymiany 

urządzeń na urządzenie tego samego rodzaju, w związku z ich uszkodzeniem lub awarią).  

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego                

i ustawy o finansach publicznych. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Gminy,          

1 egzemplarz dla Dotowanego.  

 

       GMINA        DOTOWANY 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 3444



Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XVI/23/2016 

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016r.  
 

OŚWIADCZENIE 

1. Nazwisko i Imię: 
………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………… 

3. Adres planowanej inwestycji: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zdemontowane urządzenie grzewcze zostało przekazane do zniszczenia  
w sposób uniemożliwiający jego ponowny montaż. 

 

 

 

 

 

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

           (miejscowość)                                                                               (data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XVI/23/2016 

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016r. 
 

SPRAWOZDANIE KO ŃCOWE 

z wykonania zadania 

……………………………………………………………………….. 

(nazwa zadania) 

w okresie od……………………do…………………… 

określonego w umowie nr………………………………………………. 

zawartej w dniu……………………… pomiędzy: 

Gminą Mszana, a …………………………………………………………………. 

(Dotowany) 

Data złożenia sprawozdania…………………………………………………. 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

1. Opis wykonania zadania 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

1. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 

Źródło finansowania Całość zadania 
 zł % 
Koszty całkowite zadania  100 
Koszty pokryte z dotacji  70 
Koszty pokryte ze środków 
własnych 

 30 
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Część III. Dodatkowe informacje 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

1. Oryginał faktury VAT lub rachunku za zakup i wykonanie roboty budowlano-

montażowej, wystawiony po dniu zawarcia umowy. 

2. Oświadczenie, stanowiące załącznik 3a, że zdemontowane urządzenie grzewcze 

zostało przekazane do zniszczenia w sposób uniemożliwiający jego ponowny 

montaż (jeśli dotyczy). 

3. Dokument ze składowiska odpadów o przyjęciu i zezłomowaniu (jeśli dotyczy). 

4. Ważny certyfikat energetyczno-emisyjny kotła wydany przez akredytowane 

laboratorium (w przypadku kotłów węglowych). 

5. Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, protokół 

odbioru instalacji gazowej-główna próba szczelności. W przypadku pozwolenia na 

budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku kotłów 

gazowych). 

6. Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada niezbędny certyfikat jakości.  

(w przypadku kolektorów słonecznych). 

7. Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.  

W przypadku pozwolenia na budowę potwierdzenie o zawiadomieniu właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub pozwoleniu na 

użytkowanie (w przypadku kotłów węglowych i kolektorów słonecznych-jeżeli 

dotyczy). 

8…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym. 

2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały 
faktycznie poniesione. 

…………………………………………………………… 

Data i podpis 
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Załącznik nr 3c do Uchwały Nr XVI/23/2016 

Rady Gminy Mszana z dnia 14.06.2016r. 
 

PROTOKÓŁ KO ŃCOWY 

Spisany dnia …....... r. na okoliczność komisyjnego zaopiniowania złożonego przez 
………………………..sprawozdania końcowego z realizacji zadania 
dotyczącego………………………………………., na parceli ……położonej w……...............  

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mszana nr ……….z dnia …………………………r. w dniu 
dzisiejszym dokonano kontroli prawidłowości wykonania zadania, poprzez sprawdzenie 
dostarczonych przez Dotowanego dokumentów, oraz kontroli zabudowanych urządzeń. 
(oględziny na miejscu) 

Komisja w składzie: 

1. Przewodniczący komisji –  
2. Członek komisji –  
3. Członek komisji –  

po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami do przedmiotowego sprawozdania, oraz 
sprawdzeniu montażu urządzeń stwierdziła, że zadanie proponowane do realizacji we 
wniosku z dnia……...2016 r. zostało wykonane.  

Wobec powyższego komisja postanawia zaopiniować pozytywnie złożone sprawozdanie   
i proponuje przyznać dofinansowanie do zrealizowanego zadania.  

Koszty dotacji: ………………………………………………………………………………… 

Wkład własny: ………………………………………………………………………………… 

DOTOWANY: 

Imię nazwisko ………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

Nr konta …................................................................................................................................... 

PODPISY KOMISJI: 

 1. …............................. 

 2. …............................. 

 3. ….............................                                                  

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

Wójt Gminy Mszana  
( podpis  i pieczęć) 
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