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Poz. 3918
UCHWAŁA NR XXXV/393/17
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna
na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna - etap I na lata 2017-2018
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.)
Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczyna do inwestycji z zakresu
ochrony powietrza, na terenie gminy Pszczyna, celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł
tzw. niskiej emisji.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z pożyczki udzielonej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy Pszczyna.
§ 3. Warunki udzielania dotacji celowych, w tym kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania oraz
rozliczania dotacji określa załącznik do niniejszej uchwały pn.: „Zasady udzielania dotacji celowych do zadań
realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna etap I na lata 2017-2018”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/393/17
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zasady udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna - etap I na lata
2017-2018 (zwane dalej Regulaminem)
§ 1. 1. Cel dotacji i zasady ogólne - dotacją celową objęte są przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy
Pszczyna, mające na celu ograniczania zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
2. W imieniu Gminy Pszczyna Program (tj. zadania związane z przyznawaniem dotacji celowych)
realizował będzie Operator Programu, który zostanie wybrany przez Gminę Pszczyna
3. „Wniosek o dofinansowanie ...” (Załącznik do Regulaminu) podpisany przez osobę ubiegającą się
o udzielenie dofinansowania, stanowi ofertę zawarcia Umowy udzielenia dofinansowania.
4. Do zawarcia umowy dochodzi z dniem złożenia przez Gminę oświadczenia o udzieleniu dotacji celowej,
z podaniem kwoty dotacji i warunków jego udzielenia. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy.
5. Warunkiem wypłaty środków jest prawidłowe rozliczenie zadania, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
§ 2. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu (zwane dalej
Inwestorem) - podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową to osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami
wieczystymi oddanego do użytkowania i ogrzewanego (tj. posiadającego działający system ogrzewania)
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
2. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3. Przez lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym rozumie się samodzielny lokal mieszkalny, o którym
mowa w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892,
z późn. zm.)
4. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób,
dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem przez pozostałych
współwłaścicieli tego budynku.
§ 3. 1. Zakres rzeczowy Programu - programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki
mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, zasilane w ciepło ze źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym lub paliwem gazowym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska
emisja). Programem nie są objęte budynki letniskowe.
2. Dotacją celową objęta jest:
1) wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń
i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje
z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.
W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji
możliwe jest wyłącznie na:
a) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów
zawartych w normie PN EN 303-5:2012,
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b) kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN3035:2012.
Spełnienie powyższych wymogów potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych
badań wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu akredytacji (EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez krajowe jednostki
akredytujące, będące członkami European co-operation for Accreditation (EA). Jego celem jest wzajemne
uznawanie równoważności i wiarygodności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów i raportów
zawierających wyniki oceny zgodności, wydawanych przez akredytowane organizacje. EA MLA
umożliwia swobodny przepływ akredytowanych wyników oceny zgodności w Europie; eliminuje
konieczność certyfikowania produktów lub usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane).
2) Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, do
użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r. tj. docieplenie przegród budowlanych, dachów
i stropodachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych, nie mających wymaganej wartości
współczynnika przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015.1422 tekst jednolity z późn. zmianami) .
3. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest :
1) w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym lub kotła opalanego biomasą:
a) fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym kotła opalanego biomasą
lub gazem w wieku powyżej 10 lat, zainstalowanego i pracującego w budynku lub lokalu inwestora
2) w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego
paliwem gazowym - fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (bez
względu na wiek urządzenia)
3) przeprowadzenie termoizolacji oddanego do użytkowania i ogrzewanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
4. Dotacją celową w ramach Programu nie są objęte i nie wchodzą w koszt zadania
przygotowawcze takie jak: dokumentacje, ekspertyzy, uzgodnienia itp.

m.in. prace

5. Dotacja celowa przysługuje również do obecnie zamontowanych urządzeń grzewczych w wieku powyżej
10 lat, zastępowanych urządzeniami grzewczymi o mniejszych parametrach, ale spełniających wymagania
§ 3 ust. 2 pkt 1 przedmiotowego regulaminu.
6. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła
oraz wyboru Wykonawcy.
7. Ponowne udzielenie dotacji celowej do ekologicznego urządzenia grzewczego lub termomodernizacji
w tym samym obiekcie możliwe jest nie wcześniej niż przed upływem pięciu lat od daty przyznania
wcześniejszej dotacji.
§ 4. 1. Tryb przyjmowania wniosków i postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania oraz pozostałe
warunki ubiegania się o dotację celową - warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest :
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji.
Ocenie będą podlegać wyłącznie „Wnioski o dofinansowanie ...”, złożone na formularzu stanowiącym
Załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierające komplet wymaganych dokumentów,
2) zawarcie z Gminą umowy o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej
inwestycji tj. przed demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem urządzeń objętych
dofinansowaniem, rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynku,
3) nie zaleganie z podatkami i opłatami wobec Gminy Pszczyna.
2. Formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą dostępne na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Pszczynie www.pszczyna.pl , oraz w siedzibie Operatora.
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3. Termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty za
pomocą obwieszczeń oraz poprzez stronę internetową www.pszczyna.pl do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych w budżecie miasta na lata 2017-2018 na ten cel. Informacja o zakończeniu przyjmowania
wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Wnioski można składać
osobiście w siedzibie Operatora lub za pośrednictwem poczty.
4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym
w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
5. Operator każdorazowo poinformuje Inwestora o udzieleniu dotacji celowej, wysyłając na jego adres
„Oświadczenie o udzieleniu dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy
Pszczyna”.
6. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą a Inwestorem.
Umowy o udzielenie dofinansowania z wnioskodawcami będą zawierane według kolejności składania
wniosków.
7. Dofinansowanie do instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego przysługuje tylko do jednego
urządzenia w danym lokalu lub budynku.
8. Jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest również działalność gospodarcza, wielkość
dofinansowania będzie proporcjonalna do udziału powierzchni części mieszkalnej w całkowitej powierzchni
użytkowej obiektu.
9. Po analizie „Wniosków o dofinansowanie...”, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania,
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pszczyna.pl .
10. Wnioski o dotacje celową, które nie otrzymają dofinansowania lub zostaną odrzucone w procesie
oceny, podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
§ 5. 1. Koszty zadania, termin realizacji zadania - koszty zadania:
1) Kosztami zadania (koszty kwalifikowane) są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu
ekologicznego, które obejmują wymianę, w tym demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła
ciepła, wymianę, budowę lub modernizację instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych, lub prace związane z dociepleniem budynku. Koszty zadania pomniejsza się o udział
procentowy przypadający na powierzchnię, na której jest prowadzona działalność gospodarcza
w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku,
2) Koszty kwalifikowane stanowią:
a) dla kotłów centralnego ogrzewania:
- demontaż i likwidacja starego źródła ciepła
- zakup i montaż nowego źródła ciepła
- zakup i montaż niezbędnej armatury
- niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy
b) dla ocieplenia budynku:
- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian, (w tym stropu i dachu)
- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z otynkowaniem budynku
- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
- zakup i montaż podokienników
Dopuszcza się jako koszt kwalifikowany faktury VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych
związanych z dociepleniem przegród budowlanych pod warunkiem samodzielnego wykonania prac
termoizolacyjnych w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji celowej.
3) Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT.
4) Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem zadania tylko wówczas, gdy jest on faktycznie
i ostatecznie ponoszony przez Wnioskodawcę a Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odliczenia
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podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług.
5) W przypadku elementów nie wymienionych w § 5, ust. 1 pkt 2 zakres kosztów kwalifikowanych będzie
ustalany indywidualnie przez Operatora oraz Gminę, w zależności od przedstawionych rozwiązań
i uwarunkowań technicznych.
6) W rozliczeniu środków uwzględniane będą faktury wystawione i płatności poniesione po zawarciu umowy
z dotującym. Gmina nie udziela dotacji celowej do zadań zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy.
7) Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji
programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in. Wykonanie
projektu budowlanego lub projektu przebudowy, wykonanego przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia, uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy realizacji wybranych wariantów robót (pozwolenie na
budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, budowę przyłączy gazowych, opinie
kominiarskie, wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio
z wykonanie prac termomodernizacyjnych, np.: wymiana grzejników, budowa lub przebudowa, remont
przewodu kominowego, zakup automatyki pokojowej i pogodowej – nie będącej elementem sterującym
urządzeniem, koszty zawiązane z usługami geodety itp.).
2. Realizację zadania należy zakończyć najpóźniej do dnia 30 października 2018 r.
§ 6. 1. Wysokość dotacji celowej - dla wybranych działań opracowano harmonogram z określeniem
szacunkowych kosztów. Działania dostosowano do aktualnej sytuacji ekonomicznej gminy i ukierunkowano na
maksymalny efekt ekologiczno-energetyczny, przy zachowaniu technicznej i finansowej wykonalności. Każdy
Inwestor może uzyskać dotację celową w ramach Programu w maksymalnej kwocie podanej w § 6 ust. 2,
jednak nie przekraczających wysokości procentowej kosztów całkowitych zadania. Maksymalna wysokość
dofinansowania obliczona zostanie na podstawie danych zawartych we Wniosku.
2. Kwota dotacji celowej, na zakres wymieniony w § 3 ust. 2, wynosi 60% kosztów zadania lecz nie więcej
niż:
1) Źródło ciepła
a) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy
wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012
8 400 PLN
b) Kocioł opalany biomasą
PN EN303-5:20125:2012

spełniający wymogi

5 klasy,

wg kryteriów
8 400 PLN

zawartych

c) Kocioł gazowy

6 600 PLN

d) Kocioł olejowy

6 600 PLN

w normie

2) Instalacja centralnego ogrzewania
a) modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.
3 000 PLN
3) Termomodernizacja
a) Docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku
jednorodzinnym
10 000 PLN
3. Ostateczna wysokość dotacji celowej, nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie
rozliczenia końcowego zadania zgodnie z § 8 Regulaminu.
4. W przypadku korzystania przez Inwestora z innych źródeł dofinansowania, łączna kwota dofinansowania
nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.
§ 7. Efekt ekologiczny i rzeczowy oraz jego potwierdzenie - efektem ekologicznym i rzeczowym jest
wykonanie zadania, a jego potwierdzeniem są dokumenty wymienione w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
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§ 8. 1. Rozliczenie zadania i kontrola zrealizowanego zadania - termin zakończenia zadania rozumiany jest
jako dzień, w którym Inwestor dokona protokolarnego odbioru robót i przekaże zrealizowane zadanie do
użytkowania oraz w przypadkach, gdy jest to wymagane, spełni wymogi wynikające z Prawa budowlanego,
które uprawnią go do przystąpienia do użytkowania zgodnie z jego zapisami (najpóźniejszy z terminów, który
wynika z dokumentów wymienionych w pkt 4 wniosku o dofinansowanie).
2. Gmina wypłaca dotacje celowe wyłącznie na zadania zakończone, które zostały wykonane w sposób
kompleksowy, przez zatrudnione przez Dofinansowywanego firmy przedsiębiorców, których dotowany i osoby
im bliskie, zaliczone do pierwszej grupy podatkowej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku od spadków
i darowizn,(Dz.U. z 2016, poz. 205) - nie są właścicielem lub współwłaścicielem, zapewniające właściwy
standard wykonanych usług i udzielające gwarancji na zabudowane urządzenia i wykonane roboty lub
instalacje.
3. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania na każdym jego etapie, począwszy od dnia
złożenia wniosku.
4. Po zawarciu Umowy dotacji celowej i zakończeniu wszystkich robót w niej określonych, Inwestor,
celem wypłaty środków, winien dostarczyć lub przysłać do Operatora:
1) oryginał protokołu odbioru:
a) robót związanych z zabudową źródła ciepła wraz z potwierdzeniem fizycznej
dotychczasowego źródła ciepła/wykonania źródła ciepła/wykonania instalacji (c.o.)

likwidacji

b) robót w zakresie wykonania docieplenia budynku, który winien być podpisany przez Inwestora
i Wykonawcę robót,
2) oryginał imiennego dokumentu ze złomowania - kart przekazania odpadu-potwierdzającego zezłomowanie
dotychczasowego źródła ciepła, za wyjątkiem likwidacji /rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów
kuchennych (wówczas wymagane będą protokoły wymienione w § 8 ust. 4 pkt 1),
3) oryginały zapłaconych faktur , wystawionych za wykonanie kompleksowych usług: budowlanych
(docieplenie, wymiana okien lub drzwi), instalacyjnych lub wymiana instalacji c.o.), - celem naniesienia na
nich, przez Operatora, adnotacji o płatnościach ze środków budżetu gminy: „Faktura płatna ze środków
……………………….., w wysokości ....zł, zgodnie z umową nr ....., z dnia .....r.”.
4) dokumentację fotograficzną - zabudowanego źródła ciepła/wykonanej instalacji (c.o.)/przeprowadzonej
termoodernizacj budynku. Na zdjęciach, powinny być widoczne również elementy identyfikujące
zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe, itp.,
5) kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań wydanego przez jednostkę posiadającą
w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie,
będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji,
potwierdzających spełnienie wymogów odpowiednio: 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie
PN-EN 303-5:2012 dla kotłów na biomasę oraz 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie
PN EN303-5:2012 dla kotłów na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, w przypadku zastosowania
ww. urządzeń,
6) inne dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania, zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli są
wymagane.
7) informację o uzyskanym dofinansowaniu z innych źródeł.
5. Zgodność wykonania inwestycji z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami zostanie
stwierdzona w trakcie oględzin.
6. Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w § 8 ust. 4, należy dostarczyć do Operatora po
zakończeniu zadania, w terminie do 14 dni od daty zakończenia prac, najpóźniej do 30 października 2018 r. Po
tej dacie Operator nie uwzględnia korekt i uzupełnień dostarczonych dokumentów.
7. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie, w wymaganym terminie, skutkuje wygaśnięciem
umowy.
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§ 9. 1. Wypłata i zwrot środków - warunkiem wypłaty dotacji celowej jest wykonanie zadania, pozytywny
wynik przeprowadzonej kontroli i zaakceptowanie przez Operatora, przedłożonych przez Dotowanego,
dokumentów rozliczających zadanie, o których mowa w § 8 ust.4. Dotujący zastrzega sobie prawo do
weryfikacji przedstawionych faktur pod kątem ich zgodności z ofertami rynkowymi. W przypadku rażąco
wysokich kosztów kwalifikowanych kwota przyznawanego dofinansowania może ulec zmniejszeniu.
2. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek Dotowanego podany we „Wniosku o dofinansowanie ...”
w terminie do 30 dni, licząc od dnia przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4, z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 4.
3. W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty środków może ulec wydłużeniu do 60 dni, licząc od daty
przedłożenia dokumentów.
4. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej kontroli, uniemożliwienia jej przeprowadzenia lub
nie zaakceptowania przez Operatora rozliczenia zadania, dotacja nie zostanie wypłacona, a umowa wygasa.
5. Dotowany zobowiązany jest do utrzymania efektów rzeczowego i ekologicznego, powstałego w wyniku
realizacji dofinansowanego przez Gminę Pszczyna zadania inwestycyjnego, przez minimum 5 lat, licząc od
daty jego zakończenia.
6. Gmina Pszczyna zastrzega sobie prawo dokonania kontroli eksploatowanych urządzeń - w okresie 5 lat
od daty podpisania umowy dotacji.
7. Przyznana dotacja celowa podlega zwrotowi w przypadku:
1) braku utrzymania zobowiązania o jakim mowa w § 9 ust. 5,
2) a także w razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie.
§ 10. 1. Informacje dodatkowe - operator zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjno promocyjnych, dotyczących „Programu...”, w swojej siedzibie, w mediach i na stronie internetowej
www.pszczyna.pl.
2. Operator, przed rozpoczęciem oraz w trakcie naboru, uruchomi punkt konsultacyjny, w którym będą
udzielane wyjaśnienia i wskazówki dotyczące „Programu ...” i wymaganych nim dokumentów.
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Załącznik do Regulaminu
………………………………………………………………..
/miejscowość / data
………………………………………………………………..
/Nazwisko i imię wnioskodawcy/
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
/Adres Inwestora/
……………………………………………………………….
Telefon/e-mail
Wniosek
o dofinansowanie w Programie ograniczenia niskiej emisji
dla Gminy Pszczyna – etap I na lata 2017-2018
Dane wnioskodawcy:
1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………..………………………
3. PESEL …………………………………………………………………………………………………….
4. Numer telefonu /e-mail …………………………………………………………………………………..
5. Tytuł prawny do nieruchomości:
Własność
Współwłasność
Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania:
Miejscowość …………………………………………………………………………………………….
Ulica ………………………………………………………………………………………………………..
numer domu ………………………… numer mieszkania ………………………………………………
Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania :
1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji:
Kocioł opalany paliwem stałym /gazowym……………………………………………. o mocy kW
Rok produkcji kotła ……………………………………………………………………………………
Ilość paliwa stałego zużytego w sezonie grzewczym 2016/2017 ………………..ton
2. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania /zaznaczyć poprzez postawienie
znaku x/
kocioł klasy 5 opalany węglem o mocy do ……………kW
kocioł klasy 5 opalany biomasą o mocą do …………..kW
kocioł gazowy o mocy do ………………….kW
3. Docieplenie ścian, stropodachów i dachów ……………………….m 2
wymiana okien ………………………….szt ………………………….m 2
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drzwi zewnętrznych ……………………szt……………………………….m 2
4. Planowany termin modernizacji /data zakończenia/……………………………………………………….
5. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania ……………………………………………………PLN
6. Nr konta bankowego, na które zostanie przelana kwota dotacji:
........................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż znam treść Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej
emisji w gminie Pszczyna - etap I na lata 2017-2018 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz akceptuję postanowienia w nim
zawarte.
Ponadto oświadczam, że:
a/ nie posiadam w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana
systemu ogrzewania, drugiego źródła ciepła/za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u.
lub kominka opalanego drewnem/
b/ budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym
c/ Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
d/ nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Pszczyna
e/ w budynku jest/ nie jest prowadzona działalność gospodarcza
f/ w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie tym
niezwłocznie poinformuję Dotującego.
Załączam:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja
/aktualny wypis z księgi wieczystej/
2. Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu
ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych
3. Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego
wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy
…………………………………………….
/Miejscowość i data/

…………………………………………………………
/podpis wnioskodawcy/

1. Oświadczam, że ubiegam się/ będę się ubiegał / nie ubiegam się o dotację z innych środków publicznych
na wymianę źródła ciepła lub docielpenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych
budynku
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez gminę Pszczyna wyłącznie dla
potrzeb programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania - w tym
przekazywania danych osobowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.
Uwaga: zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; wnioskodawca został poinformowany
o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i ich poprawiania.
.............................................................
podpis Inwestora

