
UCHWAŁA NR XXXII/282/17
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu 

„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt. 1 lit. a i b oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych 
z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) przy 
współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 października 2017 r.

Poz. 3714



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/282/17

Rady Gminy Człuchów

z dnia 3 października 2017 r.

Regulamin
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł 
energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) przy współudziale 

środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku

§ 1. Przepisy ogólne

1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na modernizacji źródeł energii cieplnej następować będzie 
w formie dotacji celowej udzielanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

2. Modernizacja źródeł energii cieplnej, o której mowa w ust. 1, polega na likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła 
wykorzystującymi odnawialne źródła energii – pompami ciepła lub kotłami opalanymi biomasą.

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, dotyczy:

1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych;

b) wspólnot mieszkaniowych

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

4. Dofinansowane zostaną zadania przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez 
redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

§ 2. Ogłoszenie o naborze wniosków

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych w ramach 
naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy 
Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017).

2. Nabór wniosków ogłasza Wójt Gminy Człuchów.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Człuchów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera termin naboru wniosków, wzór wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami oraz regulamin naboru wniosków.

5. Kwalifikacji wniosków do dofinansowania dokonuje Komisja ds. wyboru wniosków powołana przez 
Wójta Gminy Człuchów.

6. Dopuszcza się przyjmowanie wniosków poza terminem określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków 
wyłącznie w sytuacji rezygnacji podmiotów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu „Czyste 
Powietrze Pomorza” (edycja 2017), w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed upływem terminu pozytywnej 
kwalifikacji wniosku o dofinansowanie złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 stanowią listę rezerwową i mogą być zgłoszone do dofinansowania za 
zgodą  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o ile spełniają 
kryteria określone w naborze wniosków.
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8. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niej niezależnych, 
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu.

§ 3. Warunki otrzymania dotacji

1. Dotacja dotyczy działań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów 
opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich  jednym z poniższych rozwiązań:

a) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii - pompy ciepła, kotły opalane biomasą.

2. Do dofinansowania mogą być zgłaszane zadania, które dotyczą źródeł ciepła zasilających budynki:

a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

c) wielorodzinne, stanowiące własność gminy

3. Dotacja może być udzielona podmiotom, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej 
na terenie Gminy Człuchów, na której zamierzają prowadzić działania, o których mowa w ust.1.

4. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 
na modernizację źródła ciepła oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji na rachunek 
jednego współwłaściciela/wnioskodawcy wskazanego w umowie, o której mowa w § 4 ust.1.

5. Dotacja może być przyznana tylko na zadania nierozpoczęte przed dniem złożenia wniosku dla których 
została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed 
modernizacją.

6. Do dofinansowania mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła 
w lokalach i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zakwalifikowanie tego zadania do 
dofinansowania w formie dotacji w konkursie ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

8. Wnioskodawca wnioskując o udzielenie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej, zobowiązuje się 
nie korzystać z innych źródeł dofinansowania ze środków publicznych dla tego samego wydatku.

§ 4. Tryb udzielania oraz źródła finansowania i wysokość dotacji 

1. Dotacji celowej udziela się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy gminą 
a podmiotem, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości.

2. Umowa z Wnioskodawcą zostanie zawarta przed wykonaniem zadania po przedstawieniu kopii 
zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

3. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od 
przyjętego rozwiązania wynosi:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę – 25% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 
5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę;

b) pompy ciepła – 25% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł na jedno źródło ciepła.

4. Kwota dotacji ze środków budżetu gminy uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce 
węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę – 5% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 
1 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę;

b) pompy ciepła – 5% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 000 zł na jedno źródło ciepła.

5. Kosztami kwalifikowanymi są:

1. zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz montaż:
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- kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą;

- pomp ciepła.

2. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

6. Koszty kwalifikowane są do kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu 
modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu 
„Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017).

7. Koszty poniesione przez Wnioskodawcę na realizację zadania są kwalifikowane od daty ogłoszenia 
wyników konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017)  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański tj. od daty 5 lipca 2017 r.

§ 5. Zasady rozliczania dotacji

1. Dotacja celowa przekazywana będzie na zasadach refundacji wydatków po zakończeniu prac przez 
dotowanego, po dostarczeniu przez niego dokumentów wymienionych w ust. 3 oraz przeprowadzeniu kontroli 
wykonania przez upoważnionego pracownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania 
Środków Pozabudżetowych.

2. Podmiot otrzymujący dotację na prace określone w § 3 ust. 1, zobowiązany jest do ich zakończenia 
i rozliczenia w terminie do 30.06.2018 r.

3. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając następujące 
dokumenty:

1) oświadczenie o zakończeniu prac związanych z likwidacją kotła opalanego węglem lub koksem, 
z podaniem rodzaju i mocy zlikwidowanego oraz nowego źródła ciepła oraz informacją, że prace 
montażowe gwarantują prawidłową pracę pieca, a jego parametry techniczne są właściwie dobrane do 
powierzchni ogrzewanej - oryginał;

2) opłacone rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach wraz z dowodami ich zapłaty  - 
kopia;

3) protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają) - kopia,

4) umowa z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają) – kopia

5) zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację modernizacji źródła ciepła przez wnioskodawcę – 
oryginał;

6) zgoda wszystkich współwłaścicieli na przekazanie przyznanej dotacji na wskazany przez wnioskodawcę 
w umowie, o której mowa w § 4 ust.1 rachunek bankowy – oryginał;

7) dokumentacja fotograficzna wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa lub elektroniczna) – co najmniej 
3 fotografie obrazujące nowe źródło ciepła, jego usytuowanie w kotłowni oraz tabliczkę znamionową – 
oryginał;

8) karty techniczne zainstalowanego źródła ciepła z charakterystyką urządzenia i głównymi parametrami 
technicznymi pozwalającymi zweryfikować osiągnięty efekt ekologiczny.

4. Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane i poniesione wydatki kwalifikowane, przy 
zachowaniu określonego umową poziomu dofinansowania, jednak w wysokości nie większej niż kwota 
przyznanej dotacji.

5. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie po realizacji inwestycji i przedstawieniu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3.

6. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy 
w ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, pod warunkiem wpływu na rachunek 
Gminy środków stanowiących dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.

7. Podmiot otrzymujący dotację ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zadania i osiągnięcie 
deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.
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§ 6. Postanowienia końcowe

1. Osoba przyjmująca wniosek sprawdza go pod względem formalnym.

2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot otrzymujący dotację 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

3. Podmiot otrzymujący dotację, który nie poniósł wydatków na realizację zadania zgodnie z umową, 
o której mowa w § 4 ust.1 lub nie rozliczył się z realizacji zadania w terminie, wyłączony jest z możliwości 
ubiegania się o przyznanie dotacji przez 5 kolejnych lat.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Pintos
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