
 

 

UCHWAŁA NR 151/XV/2019 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z pracami polegającymi na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 

pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Koszęcin, Rada Gminy Koszęcin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Koszęcin, mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej mające na celu dofinansowanie inwestycji polegających na 

modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy 

Koszęcin. 

2. Dotacja celowa udzielana będzie ze środków pochodzących z dofinansowania udzielanego Gminie 

Koszęcin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, zwanego w dalszej części niniejszej uchwały 

„Programem”. 

3. Poprzez modernizację źródeł ciepła należy rozumieć: 

a) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe, 

b) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe, 

c) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła olejowe, 

d) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła na biomasę, 

e) Wymianę starych źródeł ciepła na pompy ciepła, 

f) Montaż układów solarnych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. 

4. Dotacja celowa może być udzielona tylko osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do korzystania 

z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie Gminy Koszęcin, zwanej w dalszych 

postanowieniach niniejszej uchwały „Inwestorem”. 

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji na prace określone § 1 ust. 3 lit. a)-f) niniejszej uchwały jest 

posiadanie w budynku mieszkalnym, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały starego, niskowydajnego 

i nieekologicznego źródła ciepła. W związku z uzyskaniem dotacji celowej Inwestor zobowiązany będzie do 

demontażu i likwidacji starego źródła ciepła. 
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2. Warunkiem udzielenia dotacji na prace związane z montażem układów solarnych jest posiadanie 

w budynku mieszkalnym, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały wysokosprawnego i ekologicznego 

źródła ciepła. 

§ 3. 1. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin następuje etapami.  

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie prac polegających na modernizacji źródeł ciepła jest 

złożenie przez Inwestora w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin wniosku o udział w danym etapie Programu. 

3. Wniosek winien być zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, o którym mowa  

w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały oraz zawierać kosztorys opracowany przez podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie wykonywania prac polegających na modernizacji źródeł ciepła, zwanym w dalszej 

części niniejszej uchwały „Wykonawcą”. 

4. Zarejestrowane wnioski uczestników Programu realizowane będą według kolejności ich wpływu, do 

wyczerpania środków budżetu Gminy Koszęcin przeznaczonych na realizację danego etapu Programu, 

pochodzących z dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w danym etapie Programu, Inwestor zachowuje możliwość do 

uzyskania dotacji celowej w kolejnych etapach Programu. 

6. Inwestor zobowiązany jest umożliwić weryfikację danych zawartych we wniosku. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2 winien zostać sporządzony w sposób umożliwiający rzeczową 

i ilościową weryfikację planowanych prac polegających na zabudowie nowego źródła ciepła albo montażu 

układu solarnego. Zakres prac ujętych w kosztorysie powinien gwarantować wykonanie tych prac w sposób 

oszczędny i efektywny. 

§ 4. 1. Zakwalifikowania Inwestora do udziału w danym etapie Programu dokonuje się na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie, o którym mowa w § 7. 

2. Udzielenie dotacji celowej obejmującej dotację celową na modernizację źródeł ciepła następuje na 

podstawie umowy, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „umową dotacji”. 

3. Umowa dotacji zostaje zawarta przez Gminę Koszęcin z Inwestorem zakwalifikowanym do udziału 

w danym etapie Programu oraz Wykonawcą, któremu Inwestor powierza wykonanie prac objętych dotacją. 

4. Umowa dotacji winna określać w szczególności zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej 

dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb, termin i formę rozliczeń miedzy stronami umowy. 

5. Realizacja prac polegających na modernizacji źródeł ciepła następuje w sposób zgodny z kosztorysem, 

o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi: 

a) w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe (węglowe, gazowe, olejowe, na biomasę lub pompę 

ciepła)  – 61,11% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5.500,00 zł; 

b) w przypadku montażu układu solarnego – 65,33% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 7.350,00 zł; 

c) w przypadku jednoczesnej wymiany starego źródła ciepła na nowe (węglowe, gazowe, olejowe, na biomasę, 

pompę ciepła) oraz montażu układu solarnego – 63,46% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 

12.850,00 zł. 

2. Kwota dofinansowania będzie ustalana na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów 

kwalifikowanych, których rodzaj będzie zgodny z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Koszęcin następuje po wykonaniu umowy dotacji, po 

odbiorze końcowym wykonanych prac oraz przedłożeniu faktur za wykonane prace. 

4. Rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy Koszęcin. Dotacja celowa dla Inwestora wypłacana będzie 

bezpośrednio na konto bankowe Wykonawcy, po potwierdzeniu prawidłowości wykonania prac określonych 

w umowie dotacji oraz po potwierdzeniu demontażu i likwidacji starego źródła ciepła – w przypadku wymiany 

starego źródła ciepła na nowe. 
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§ 6. 1. Inwestor będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanej dotacji celowej w pełnej wysokości wraz 

z odsetkami ustawowymi, w przypadku gdy: 

a) uzyskał dotację celową na wymianę starego źródła ciepła na nowe lub montaż układu solarnego i w okresie 

do 5 lat od dnia przyznania dotacji celowej, w budynku mieszkalnym, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 

uchwały doszło do usunięcia nowego źródła ciepła lub układu solarnego, objętego umową dotacji; 

b) uzyskał dotację celową na wymianę starego źródła ciepła na nowe i w okresie do 5 lat od dnia przyznania 

dotacji celowej w budynku, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały doszło do zamontowania 

drugiego źródła ciepła, innego niż układ solarny. 

2. W okresie do 5 lat od uzyskania dotacji celowej, używanie urządzeń i instalacji na które udzielona 

została dotacja niezgodnie z zaleceniami producenta, spowoduje zwrot uzyskanego dofinansowania w pełnej 

wysokości wraz z ustawowymi odsetkami. 

3. Inwestor w okresie 5 lat od dnia przyznania dotacji celowej ma obowiązek do poddania się w każdym 

czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową. 

4. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji, niedopełnienie warunków umowy 

dotacji lub realizacja prac polegających na modernizacji źródeł ciepła w sposób niezgodny z kosztorysem – bez 

uprzedniego zawarcia aneksu do umowy dotacji - spowoduje wykluczenie Inwestora z listy uczestników 

danego etapu Programu. 

§ 7. 1. Warunki uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin na terenie 

Gminy Koszęcin określi wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin Regulamin Modernizacji źródeł 

ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin – 

zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Wójt Gminy Koszęcin określi w Regulaminie w szczególności: 

a) zasady prowadzenia naboru wniosków dla osób ubiegających się o udział w Programie; 

b) wzór i załączniki do wniosku dla osób ubiegających się o udział w Programie w charakterze Inwestora; 

c) wzór i załączniki do wniosku dla podmiotów ubiegających się o udział w Programie w charakterze 

Wykonawcy; 

d) zakres i rodzaj kosztów kwalifikowanych; 

e) zasady rozliczania dotacji przyznanych w ramach Programu. 

§ 8. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Koszęcin Nr 421/XLIII/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: 

zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia 

Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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