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UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY GMINY ŻÓRAWINA
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4, 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady dotacji celowej z budżetu gminy Żórawina zadań z zakresu ochrony powietrza na
terenie gminy Żórawina, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
M. Duszyński
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/63/19
Rady Gminy Żórawina
z dnia 31 maja 2019 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żórawina na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie
niskiej emisji w wyniku wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.
2. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się:
a) kotły gazowe,
b) kotły na lekki olej opałowy,
c) piece elektryczne,
d) kotły na paliwa stałe V klasy (zgodnie z PN-EN 303-5:2012),
e) kotły na biomasę V klasy (zgodnie z PN-EN 303-5:2012),
§ 2. Dotacja może zostać wykorzystana dodatkowo na:
a) sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania do realizacji (projekt budowlanowykonawczy),
b) wykonanie instalacji rozprowadzającej ciepło w budynku mieszkalnym, pod warunkiem, że koszt zakupu
ekologicznego urządzenia grzewczego nie wyczerpuje kwoty dofinansowania, określonej w § 3.
Rozdział 2.
Ogólne zasady udzielania dotacji i jej wysokość
§ 3. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na
ekologiczne, w kwocie do 5000 zł i do 50% wartości na jedno urządzenie w budynku jednorodzinnym i dla
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło
budynek wielorodzinny, limit kosztów określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych
– jako iloczyn tej liczby i kwoty 5000 złotych.
§ 4. 1. Dotację mogą uzyskać:
- osoby fizyczne (właściciele, współwłaściciele bądź najemcy mieszkalnych lokali komunalnych),
- wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
2. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub domu jednorodzinnego bez względu na ilość
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.
3. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu – wnioskodawcy.
4. Dofinansowanie jest udzielane osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, kotłownię (w
przypadku wspólnej kotłowni w budynkach wielorodzinnych). Właściciel kilku nieruchomości w przypadku
chęci objęcia ich dofinansowaniem będzie składał wnioski dla każdej nieruchomości oddzielnie.
§ 5. Dotacja dotyczy urządzeń zakupionych po dniu 1 stycznia 2017 r., przy czym za datę poniesienia
kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, lub rachunku zawierającego dane nieruchomości uposażanej.
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Rozdział 3.
Tryb postępowania
§ 6. 1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie po zakończeniu inwestycji polegającej na wymianie
dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze składają w Urzędzie Gminy w Żórawinie
wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Wnioski o dotację będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.
3. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikują pracownicy urzędu powołani w tym celu przez Wójta Gminy
Żórawina.
4. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez zespół określony w ust. 3, według kolejności wpływu decyduje data złożenia kompletnego wniosku.
5. Wnioski, które w danym roku budżetowym nie zakwalifikowały się do dotacji, w związku
z wyczerpaniem środków finansowych, będą oczekiwały według kolejności wpływu, na zwiększenie środków
przeznaczonych na ten cel lub zostaną rozliczone w nowym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich środków w uchwale budżetowej na rok następny.
6. W przypadku niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, wnioskodawca winien
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia.
W przypadku nieuzupełnienia lub braku wyjaśnień, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony wnioskodawcy.
Rozdział 4.
Sposób rozliczenia dotacji celowej
§ 7. 1. Podstawą wypłaty dofinansowania jest umowa cywilnoprawna pomiędzy Gminą Żórawina
a wnioskodawcą o udzielenie dotacji na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne urządzenia
grzewcze, która będzie zawierać szczegółowe warunki i dodatkowe zobowiązania.
2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym.
3. Od zasady określonej w § 7 ust. 2 można odstąpić w przypadku rekreacyjnego użytkowania kominków
opalanych drewnem.
4. Zespół określony w § 6 ust. 3 przeprowadzi kontrolę realizacji zadania, z której sporządzi Protokół wraz
z dokumentacją fotograficzną.
5. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z warunkami zawartej umowy
określonej w § 7 ust. 1, na podstawie Protokołu z kontroli, o którym mowa w § 7 ust. 4.
6. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie i na zasadach wskazanych w umowie określonej w § 7,
ust. 1 jednakże nie później niż do 20 grudnia 2019 roku.
§ 8. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom dotującego, przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, tj. pod względem zgodności z prawem i umową, o której mowa
w § 7 przez okres 5 lat od dnia zainstalowania ekologicznego sytemu grzewczego.
2. W przypadku wykrycia niezgodności z umową przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub
w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
§ 9. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie Umowy.
§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji zawartej Umowy będzie sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Urzędu Gminy Żórawina.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Poz. 3927

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–5–

Poz. 3927

