UCHWAŁA NR XIX/95/16
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie
kosztów zmiany systemów grzewczych
Na podstawie art. 403 ust. 2,4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie
kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Ryszard Froń

1) Zm.

z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662
z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/95/16
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 maja 2016 r.
Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów
zmiany systemów grzewczych
Rozdział 1.
Warunki przyznawania dotacji
§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu gminy Leśnica, zwana dalej dotacją jest udzielana na dofinansowanie
inwestycji, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na systemy proekologiczne prowadząca do poprawy
stanu środowiska.
2. Do dotacji kwalifikowane będą koszty zakupu i zainstalowania przez uprawniony podmiot, fabrycznie
nowych, kompletnych w rozumieniu funkcjonalnym, urządzeń grzewczych (źródeł ciepła):
1) na paliwo stałe (w tym w szczególności przeznaczonych do spalania biomasy) posiadających odpowiedni atest
energetyczno-ekologiczny w klasie A lub równoważnej,
2) gazowych,
3) olejowych (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym),
4) elektrycznych,
5) pomp ciepła.
3. W przypadku, jeżeli w nieruchomości objętej wnioskiem zainstalowano inny-dodatkowy system grzewczy,
warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy grzewcze
kryteriów ekologicznych określonych w regulaminie.
4. Dopuszcza się posiadanie w lokalu jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, dla którego nie
wydano odpowiedniego atestu energetyczno-ekologicznego w klasie A lub równoważnej, pod warunkiem, iż
urządzenie to służy do ogrzewania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji
rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie stanowi dodatkowe źródło ciepła.
§ 2. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia z zastrzeżeniem, iż
w roku 2016 mogą być składane począwszy od dnia wejścia niniejszej uchwały w życie.
2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji w danym roku,
zatwierdzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
§ 3. Zatwierdzone wnioski będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na
zmianę systemu grzewczego opisanego w §1 ust. 2 regulaminu.
Rozdział 2.
Beneficjenci
§ 4. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
a w szczególności:
1) osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej w lokalu wskazanym do dotacji,
2) wspólnotom mieszkaniowym,
3) osobom prawnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
§ 5. Dotacji udziela się pod warunkiem, że inwestycja będzie zrealizowana na terenie nieruchomości położonej
w gminie Leśnica.
§ 6. 1. Podstawą ubiegania się o dotację jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
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2. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
§ 7. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jeden podmiot, dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych
i udokumentowanych kosztów.
Rozdział 3.
Źródła finansowania i wysokość dotacji
§ 8. Dotacje udzielane będą z budżetu gminy Leśnica.
§ 9. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na realizację
niniejszej uchwały.
§ 10. Dotacja z budżetu gminy dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi 50% kosztów kwalifikowanych
zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt
1-3 regulaminu oraz nie więcej niż 3 tys. zł dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 4-5
regulaminu.
§ 11. Dopuszcza się finansowanie zmiany systemu grzewczego poprzez zakup i zainstalowanie fabrycznie
nowego urządzenia grzewczego w rozumieniu źródła ciepła, jednocześnie z kilku źródeł np.
z budżetu gminy i środków Unii Europejskiej, jednak łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 85%
całkowitych kosztów inwestycji.
Rozdział 4.
Udzielenie i rozliczenie dotacji
§ 12. Wniosek o udzielenie dotacji (na formularzu Urzędu Miejskiego w Leśnicy) składa podmiot ubiegający
się o udzielenie dotacji.
§ 13. 1. Dotacja na zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych urządzeń (§ 1 ust. 2 regulaminu) udzielona
zostanie na podstawie umowy o udzielenie dotacji i zostanie przekazana beneficjentowi po pisemnym zgłoszeniu
wykonania inwestycji w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz na podstawie następujących dokumentów:
1) imiennego dowodu zakupu wraz z montażem i rozruchem;
2) dokumentacji odbiorowej, która stanowią:
a) w przypadku urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-3 regulaminu: protokół odbioru
i uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora i opinia Zakładu Kominiarskiego
ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji
kotłowni,
b) w przypadku pozostałych urządzeń grzewczych: protokół odbioru i uruchomienia instalacji sporządzony
przez uprawnionego instalatora;
3) zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie
kryteriów energetyczno-emisyjnych na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" w klasie "A".
4) kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła.
2. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:
1) uchwałę powołującą Zarząd lub zarządcę do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej;
2) uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego.
§ 14. Zatwierdzona przez Burmistrza Leśnicy kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy
podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji.
§ 15. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosowanymi
przepisami, a w szczególności z Prawem budowlanym.
§ 16. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania umowy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
1) zakupu urządzeń przenośnych,

Id: 402F92A0-50D8-4A2A-AABD-9817A2B52F66. Podpisany

Strona 2

2) zakupu dodatkowego wyposażenia prowadzącego do częściowego odnowienia istniejącego systemu
grzewczego (np. pompy),
3) zakupu urządzeń grzewczych w częściach,
4) eksploatacji i konserwacji urządzeń będących przedmiotem dotacji,
5) robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
6) wykonania projektu budowlanego,
7) poniesione na budowę przed wejściem w życie niniejszej uchwały i podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
§ 18. 1. Beneficjent zobowiązany jest, w przypadku zbycia nieruchomości na której zrealizowano
dofinansowaną inwestycję przed upływem 5 lat od przekazania dotacji, do przedłożenia oświadczenia nabywcy
nieruchomości o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta.
2. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o którym mowa w ust.1 zbywca zapłaci gminie Leśnica karę
umowną równą wartości udzielonej dotacji.
3. Gmina może odstąpić od dochodzenia kary umownej w przypadku, gdy nabywca zrealizuje obowiązki
opisane w § 19 i 20 regulaminu.
§ 19. Beneficjent w okresie 5 lat od przekazania dotacji zobowiązany jest ponadto do:
1) regularnego serwisowania urządzenia przez uprawniony podmiot wg zaleceń producenta,
2) zakupu paliwa do urządzenia wyłącznie na podstawie imiennych dowodów zakupu oraz ich przechowywania.
§ 20. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy o udzielenie dotacji na
podstawie niniejszego regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia warunków zawartych w umowie, w szczególności w przypadku
stosowania paliw niezgodnych z Dokumentacją techniczno-ruchową kotła i wykorzystywaniem kotła do spalania
odpadów w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy, cała kwota uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
za zwłokę liczonymi od daty przekazania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz
budżetu gminy Leśnica.
3. Termin zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej wynosi 15 dni od dnia
stwierdzenia tych okoliczności.
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