
UCHWAŁA NR XLIII/298/17
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Koniecpol na lata 2017-2022”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć Regulamin udzielania dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza polegającego na 
modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanego 
w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022” przyjętego uchwałą 
Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVII/250/17 z dnia 9 lutego 2017 roku  w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2017-2022” oraz uchwałą Nr XL/276/17 z dnia  24 kwietnia 2017 roku 
w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVII/250/17 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia„Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022” ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określa zasady udzielenia dotacji, w tym kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej, sposób jej 
rozliczenia.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz

Id: 680F8E9B-91A4-42FB-9192-CB121894C15E. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/298/17          
Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 03.07.2017 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji na „Wymianę Źródła ciepła w gminie Koniecpol”

§ 1
Definicje

1. Program  –  program,  którego  założenia  zostały  określone  w  „Planie  Gospodarki
Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Koniecpol  na  lata  2017-2022”  przyjętego  uchwałą
Nr XXXVII/250/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2017 roku.

2. Gmina – Gmina Koniecpol.
3. Urząd – Urząd Miasta i Gminy Koniecpol. 
4. Inwestor -  osoba fizyczna, która jest właścicielem Budynku zlokalizowanego na terenie

Gminy, która złożyła wniosek.
5. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora
6. Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  9  lutego  2016  r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. Nr 2016, poz.
290 ze zm.), budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej
lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 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 nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany
do użytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.

7. Stare źródło ciepła – niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo węglowe.
8. Nowe  źródło  ciepła  –  wysokosprawne  i  ekologiczne  źródło  ciepła  takie  jak:  kocioł

opalany paliwem stałym lub biomasą, spełniający kryteria określone w Programie w § 4 .
9. Modernizacja – wymiana starego źródła ciepła na nowe, polegająca na:

a) demontażu  starego  źródła  ciepła  -  potwierdzonym  protokołem  sporządzonym
przez Wykonawcę wraz z dokumentacją zdjęciową,

b) unieszkodliwieniu  starego  źródła  ciepła  -  potwierdzonym  dokumentem
wystawionym  przez  skup  złomu  lub  odbiorcę  prowadzącego  działalność
w zakresie odbioru odpadów,

c) montażu nowego źródła ciepła wraz z niezbędną przeróbką instalacji w kotłowni
dla Nowego źródła ciepła - potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przez
Wykonawcę wraz z dokumentacją zdjęciową i przekazanie do użytkowania.

10. Wykonawca  -  firma  instalacyjna  od  której  Inwestor  zakupuje  nowe  źródło  ciepła,
wykonująca Modernizację zgodnie z zasadami Programu.

11. Fundusz  –  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Katowicach.

12. Koszt kwalifikowany – kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła,  zakup
i montaż Nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą.

13. Dotacja celowa – dotacja, o której mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm. ), udzielana przez Gminę na
modernizację wykonaną przez Inwestora zgodnie z zapisami Regulaminu.

14. Umowa – umowa pomiędzy Inwestorem a Gminą Koniecpol  określająca szczegółowo
warunki udzielania i wysokość Dotacji na realizację Inwestycji
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§ 2

Program

1. Celem  Programu  jest  zmniejszenie  ilości  zanieczyszczeń  emitowanych  do  powietrza  
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność Inwestorów.

2. Cele Programu zbieżne są z priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi.
3. Program  realizowany  będzie  poprzez  modernizację  w  latach  2017  –  2022,  

pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel dotacji z Funduszu.
4. Szczegółowa liczba budynków poddanych modernizacji będzie określana każdorazowo  

w umowie dotacji zawieranej corocznie pomiędzy Gminą a Funduszem.
5. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po przyjęciu Inwestora do Programu na dany

rok.
6. Terminy  składania  wniosków  w  latach  następnych  obowiązywania  Programu  będą

podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Program będzie  realizowany w przypadku  złożenia  wniosków przez  zainteresowanych

mieszkańców (Inwestorów) w w/w terminach. 
8. Dotacja  nie  obejmuje  kosztów  zakupu  i  montażu  przenośnych  urządzeń  grzewczych

(np.  termowentylatorów,  grzejników  olejowych,  grzejników  na  propan-butan,  pieców
kuchennych).

9. Wniosek  o  włączenie  do  Programu  dostępny  jest  w  Urzędzie  w  pokoju  nr  21  oraz
na stronie internetowej: www.koniecpol.pl.

10. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Urząd.

§ 3
Warunki przystąpienia i uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez inwestora wniosku (deklaracji
udziału) do Urzędu. Jednocześnie Inwestor oświadcza, że:

a) jest  właścicielem  budynku  zlokalizowanego  w  granicach  administracyjnych
Gminy  Koniecpol  na  potwierdzenie  czego  przedstawia  Urzędowi  nr  Księgi
Wieczystej  oświadczając  o  zgodności  przedmiotowej  Księgi  ze  stanem
faktycznym i prawnym.

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu;
c) nie  posiada  zaległości  z  tytułu  podatków,  opłat  i  innych  należności  względem

Gminy;
d) budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

przed złożeniem wniosku;
e) przygotuje  kotłownię  do  modernizacji  zgodnie  z  zaleceniami  wynikającymi  

z protokołu inwentaryzacji  kotłowni,  a także przez okres 5 lat  po modernizacji
zapewni  dostęp  do  budynku  osobom  sprawującym  nadzór  nad  realizacją
Programu;

f) wyraża  zgodę na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w ramach  realizacji
„Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Koniecpol  na  lata  2017-2022”,
zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych,
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Id: 680F8E9B-91A4-42FB-9192-CB121894C15E. Podpisany Strona 2



2. W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele.
3. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego

źródła ciepła (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie).
4. Inwestor  zobowiązuje  się  do  realizacji  inwestycji  zgodnie  z  przepisami  Prawa

budowlanego.
5. Inwestor zobowiązuje się wymienić stare źródło ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
6. Inwestor zobowiązany jest na własny koszt: 

a) zlecić wykonanie wstępnej i końcowej opinii kominiarskiej; 
b) przygotować  kotłownię  do  wymiany  źródła  ciepła  zgodnie  z  zaleceniami

wynikającymi z przeglądu wstępnego kotłowni, wstępnej opinii kominiarskiej oraz
zaleceniami  Wykonawcy  (np.  pogłębienie  kotłowni,  zabudowanie  przewodów
wentylacyjnych, itp.) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. Inwestor  zobowiązany jest  wykonać działania  przedstawione w ust.  7  pkt a  i  b  przed
podpisaniem Umowy.

8. Wnioski  niekompletne,  po  bezskutecznym  wezwaniu  do  uzupełnienia,  pozostawia
się bez rozpatrzenia.

§ 4
Warunki dopuszczenia kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą jako nowe źródło

ciepła do Programu

1. Do Programu  może  zostać  dopuszczony  kocioł  z  oznakowaniem potwierdzającym
zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia
2016 r. j.t. (Dz. U. 2016, poz. 542 ze zm.) systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

2. Dopuszcza się kotły spełniające odpowiednio:
• 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012  dla kotłów   na   paliwo

stałe z załadunkiem automatycznym oraz
• 4 lub  5  klasy   wg kryteriów zawartych  w normie  PN-EN 303-5:2012 dla  kotłów

na biomasę
3. Spełnienie  powyższych  wymagań  określonych  w  art.  1  i  2  winno  być  potwierdzone

certyfikatem  lub  sprawozdaniem z  przeprowadzonych  badań,  które  zostały  wykonane
przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium.

§ 5
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej
Umowy.

2. Za  koszt  kwalifikowany  uznaje  się  koszt  zakupu  kotła  opalanego  paliwem  stałym
lub biomasą wraz z aparaturą towarzyszącą i montażem.

3. Przyjmuje się, że wielkość dotacji  wynosić  będzie 2 000 zł na jedno zmodernizowane
źródło ciepła

4. Gmina  ma  prawo  do  zweryfikowania  kosztów  inwestycji  przedstawionych  przez
Inwestora w oparciu o opinię rzeczoznawcy.

5. Dotacje  mogą  być  udzielane  wyłącznie  na  inwestycje  realizowane  w  okresie  trwania
Programu.

6. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przez datą złożenia przez Gminę
wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach (tj. przed dniem 14.03.2017 r.)
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7. Dotacja  do  nowego  źródła  ciepła  dla  budynków  nowych  i  w  budowie  nie  będzie
przyznawana  w  ramach  niniejszego  Regulaminu,  tj.  dla  budynków,  w  których  nie
instalowano wcześniej żadnego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.

8. Dotacja  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  za  opóźnienie  podlegać  będzie  zwrotowi
w  przypadku  stwierdzenia  niespełnienia  przez  Inwestora  warunków  określonych
w niniejszym Regulaminie.

§ 6
Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W  przypadku  niedotrzymania  terminów  i  warunków  zawartych  w  Umowie,  Inwestor
podlega wykluczeniu z Programu.

2. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu
do  ogrzewania  paliwem  nieekologicznym  Inwestor  zwróci  koszty  otrzymanego
całkowitego  dofinansowania  uzyskanego  w  ramach  Programu  wraz  z  ustawowymi
odsetkami.

3. W przypadku demontażu nowego źródła ciepła w okresie 5 lat od odbioru końcowego
robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła
ciepła  w  tymże  okresie,  Inwestor  zwróci  kwotę  dofinansowania  wraz  z  odsetkami
w wysokości określonej jak dla odsetek za opóźnienie.

4. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem Umowy.

§ 7
Termin zakończenia i rozliczenia zadania

1. Ostateczny termin zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć
31 października danego roku kalendarzowego.

2. Po  zakończeniu  zadania,  jednak  nie  później  niż  do  31  października  danego
roku kalendarzowego Inwestor dostarcza niezbędne dokumenty:

a) protokół  odbioru  robót  wypełniony  przez  wykonawcę  i  inwestora  -  przedmiotowy
protokół  zostanie  zatwierdzony  przez  przedstawiciela  gminy  po  przeprowadzeniu
oględzin na miejscu realizacji zadania,

b) oryginał zapłaconej faktury,

c) potwierdzenie zapłaty faktury (jeżeli nie była płatna gotówką),

d) dokumentację  fotograficzną  zabudowanego  źródła  ciepła  (m.in.  z  tabliczką
znamionową),

e) kserokopię imiennego dokumentu zezłomowania dotychczasowego źródła ciepła,

f) 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  ujętych w § 4 pkt  2
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3. Urząd  zobowiązany  jest  potwierdzić  kserokopie  składanych  dokumentów  w  zakresie
ich  zgodności  z  oryginałami,  poprzez  umieszczenie  na  każdej  stronie  kserokopii
sformułowania  „potwierdzam  zgodność  z  oryginałem",  opatrzonego  datą  i  czytelnym
podpisem. 

4. Wypłata środków nastąpi po otrzymaniu środków z WFOŚiGW w Katowicach po:
a) dostarczeniu  przez  wnioskodawcę  kompletu  dokumentów,  o  których  mowa  

w § 7 ust. 2,
b) po  przeprowadzeniu  przez  pracownika  Urzędu  oględzin  zrealizowanej  inwestycji

i potwierdzeniu protokołem zgodności realizacji z zapisami niniejszego Regulaminu,
c) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych,
d) po  opatrzeniu  przez  pracownika  Urzędu  oryginału  faktury  lub  rachunku  formułą

„Faktura  płatna  ze  środków  WFOŚiGW  w  Katowicach  na  podstawie  umowy
Nr....       z  dnia  ….....w  kwocie........  zł,  ze  środków  ….....  w  kwocie.......  zł”,
datą i podpisem.

5. W przypadku, gdy Inwestor będzie korzystał z innych dostępnych środków finansowania
zadania,  w  tym  pochodzących  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  ma  obowiązek  niezwłocznego  dostarczenia
do Urzędu oryginałów dokumentów po opisaniu ich przez podmiot udzielający  dotacji.

6. Gmina  wraz  z  Funduszem  ma  prawo  kontroli  prawidłowości  wykonania  inwestycji
zarówno w trakcie realizacji, jak również w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji.
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