
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji dla miasta Imielin 

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

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6, w związku z art. 400a 

ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519), 

Rada Miasta Imielin  

uchwala: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla miasta Imielin, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Imielin 

 

 

Tomasz Lamik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 4793



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/204/2017 

Rady Miasta Imielin 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla miasta Imielin 

CZĘŚĆ I. 

Kryteria wyboru zadania do dofinansowania. 

1. Gmina Imielin udziela dotacji osobom fizycznym, będącym właścicielami lub współwłaścicielami 

nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Imielin, którzy zmodernizują 

system ogrzewania budynków mieszkalnych, poprzez likwidację niskowydajnych i nieekologicznych źródeł 

ciepła na ogrzewanie proekologiczne. 

2. Dotacja celowa pochodzić będzie ze środków budżetu miasta Imielin, budżetu Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego oraz środków pochodzących z pożyczki i dotacji udzielanych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3. Prace modernizacyjne powinny spowodować zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze 

spalania paliw stałych, emitowanych do powietrza atmosferycznego. 

4. Dotacja celowa może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji 

celu, o którym mowa w części I ust. 1, poprzez: 

1) likwidację piecy węglowych zasypowych i zastąpienie ich kotłami węglowymi klasy 5 wg normy PN-EN 

303-5:2012, 

2) likwidację piecy węglowych zasypowych i zastąpienie ich kotłami gazowymi, 

3) likwidację piecy węglowych z automatycznym dozowaniem paliwa, niespełniających kryteriów klasy 5 wg 

normy PN-EN 303-5:2012 i zastąpienie ich kotłami gazowymi. 

5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, 

tj.: 

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, 

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła. 

6. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe, które zostały zamontowane po raz pierwszy, 

spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

7. W okresie realizacji programu dotacja przysługuje na daną nieruchomość tylko jeden raz. 

8. Dotacja nie będzie udzielana na zadania zrealizowane przed dniem podpisania umowy dotyczącej 

przyznania powyższej dotacji. 

9. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek 

stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 30% powierzchni 

użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą. 

CZĘŚĆ II. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy - osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej 

jednorodzinnej położonej na terenie miasta Imielin, która złożyła deklarację udziału w PONE i została do 

niego zakwalifikowana, 
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2) Operatorze - wybrany przez miasto Imielin podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane 

z przeprowadzaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania u Wnioskodawców, 

3) Wykonawcy - firma zarejestrowana u Operatora, wykonująca prace związane z zadaniami określonymi 

w części I ust. 4, 

4) PONE - "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019". 

2. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na wykonanie prac, o których mowa w części I ust. 4, było 

złożenie deklaracji udziału w PONE i zakwalifikowanie jej do udziału w PONE. 

3. W danym roku kalendarzowym wyznaczony zostanie termin do składania wniosków o realizację zadań 

określonych w części I ust. 4. 

4. Realizacja wniosków następowała będzie do wysokości środków finansowych zabezpieczonych 

w budżecie miasta w danym roku kalendarzowym. 

5. Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w PONE powierza wykonanie prac, o których mowa 

w części I ust. 4, Wykonawcy zarejestrowanemu u Operatora. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy 

zgodnie z obowiązującym prawem. Zakres prac ujętych w kosztorysie powinien gwarantować ich wykonanie 

w sposób oszczędny i efektywny. 

6. Po weryfikacji kosztorysu przez Operatora,  Wnioskodawca zawiera umowę trójstronną z Operatorem 

oraz Wykonawcą na realizację inwestycji. 

7. Umowa na wykonanie prac modernizacyjnych winna określać w szczególności zakres rzeczowy, czas 

realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy, tryb, termin i formę 

rozliczeń między stronami umowy. 

8. Wniosek niespełniający wymogów formalnych i nieuzupełniony w terminie zostanie odrzucony. 

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i nie służy od niego 

odwołanie. 

10. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku oraz nie dopełnienie warunków umowy, o której mowa 

w części II ust. 6 niniejszych zasad, spowoduje wykluczenie Wnioskodawcy z listy uczestników PONE. 

11. Dotacja będzie udzielana na wymianę nieekologicznego źródła ciepła, w wysokości do 80% kosztów 

kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację zadania, ale nie więcej niż 8 000,00 zł 

brutto. 

CZĘŚĆ III. 

Rozliczenie dotacji. 

1. Realizacja modernizacji wykonywana będzie zgodnie z regulaminem wymiany źródeł ciepła, 

realizowanych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019", 

zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin. 

2. Koszty ponoszone w ramach udzielonanej dotacji, powinny być ponoszone w sposób celowy 

i oszczędny, w terminie, zakresie i na zasadach określonych w umowie. 

3. Udzielenie dotacji z budżetu miasta nastąpi na podstawie zawartej umowy, po odbiorze końcowym 

wykonanych prac modernizacyjnych i przedłożeniu Operatorowi faktury VAT za wykonane prace, który 

następnie przekaże fakturę VAT do Urzędu Miasta Imielin. 

4. Dotacja celowa wypłacona będzie przez miasto Imielin bezpośrednio na konto Wykonawcy (wskazane 

w umowie i na fakturze VAT) w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do urzędu. 

5. Miasto Imielin po rozliczeniu inwestycji, zwraca Wnioskodawcy oryginał faktury VAT, natomiast 

w dokumentacji urzędu pozostaje kopia faktury VAT potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

6. Po zakończeniu realizacji programu (lub etapu programu) cała wytworzona dokumentacja będzie 

archiwizowana. 
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CZĘŚĆ IV. 

Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie 

z zaleceniami producenta i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres określony w umowie, 

tj., przez co najmniej 5 lat od daty dokonania odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotowej inwestycji. 

Wnioskodawca nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek oraz demontażu zamontowanych urządzeń 

i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Wykonawcy oraz Operatora lub miasta Imielin. 

2. W przypadku zaniechania (w terminie określonym w umowie) korzystania z nowego źródła ciepła 

i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie, Wnioskodawca zwróci miastu Imielin 

pełną kwotę dotacji, powiększoną o należne odsetki, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania. 

3. W okresie do 5 lat od daty dokonania odbioru i przekazania do użytkowania inwestycji, używanie 

urządzeń, niezgodnie z zaleceniami producenta, spowoduje zwrot uzyskanego dofinansowania w pełnej 

wysokości wraz z ustawowymi odsetkami, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Wnioskodawca ma obowiązek do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, 

kontroli w zakresie objętym umową trójstronną. 
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