Załącznik do uchwały Nr 0007.V.34.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 21 lutego 2019 r.
REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI NA LIKWIDACJĘ PIECA NA PALIWO STAŁE
I ZAMIANĘ NA KOCIOŁ EKOLOGICZNY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ
ZŁOTORYJA W 2019 NA WNIOSKI, KTÓRE NIE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIA Z POWODU
WYCZERPANIA ŚRODKÓW
§ 1. CEL DOFINANSOWANIA
1. Regulamin dotyczy wyłącznie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach naboru wniosków
o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących
ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi w dniach 19.06.2017 r. - 29.09.2017 r. na zasadach
określonych w uchwale nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30.05.2017 r., którzy
z powodu wyczerpania środków nie uzyskali wymienionej dotacji, a spełniają warunki wymienione
w dalszej części Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie przedsięwzięć polegających na
trwałej wymianie źródeł ciepła, wskazując w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
3. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie
powietrza mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców oraz
kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych substancji powodujących obniżenie
standardów jakościowych powietrza.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
nieruchomości – rozumie się przez to lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie oraz dom
jednorodzinny;
przedsięwzięcie– rozumie się przez to działanie inwestycyjne, którego skutkiem jest wymiana
kotła lub pieców węglowych na ekologiczne źródło ciepła spełniające warunki opisane w niniejszym
Regulaminie;
koszty kwalifikowane – udokumentowane fakturami, rachunkami lub równoważnymi
dokumentami księgowymi koszty przeprowadzenia przedsięwzięcia poniesione w okresie
01.01.2017 r. – 31.12.2018 r., w szczególności koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
c) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
d) przyłączy gazowych i energetycznych,
e) zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
f) zakupu i montażu wkładów kominowych,
g) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia,
h) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem) , c.o.
oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej wnioskiem) .
5. Wnioskodawca – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji;
6. Gmina – rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja.
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§ 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie ekologiczne następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych tj. osób fizycznych.
2. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na realizację zadania ma spełniać następujące warunki:
Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na
realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających
na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie
miasta Złotoryja w dniach 19.06.2017 r. – 29.09.2017 r. jednak z powodu wyczerpania środków
nie uzyskali wymienionej dotacji, spełniający jednocześnie poniższe warunki:
·właściciele, współwłaściciele wyłącznie lokali mieszkalnych bądź najemcy lokali komunalnych oraz
właściciele domów jednorodzinnych.
·koszty kwalifikowane zostały poniesione w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018r.,
·osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w nieruchomości, której dotyczy
przedsięwzięcie.
§ 3. WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI
1. W przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Wnioskodawcy.
2. W przypadku najemcy wymagane jest zgoda właściciela nieruchomości.
3. Nieruchomość musi znajdować się na terenie miasta Złotoryja.
4. Dotacja udzielana jest na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych
zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryi na:
a) kotły gazowe
b) kotły na lekki olej opałowy
c) piece zasilane prądem elektrycznym
d) kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012)
5. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich
dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi, za
wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
c) pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
6. Dotacja będzie stanowić refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych do wysokości 2000 zł,
słownie dwa tysiące złotych.
7. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest brak zadłużenia nieruchomości z tytułu podatku od
nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za wywóz nieczystości.
8. Przedsięwzięcie musi być zgodne z wymogami Prawa, m.in. budowlanego, energetycznego oraz
przepisami prawa lokalnego a także przygotowane pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i zgody.
9. Dofinansowaniem objęte będą tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także
spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie
urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności CE.
§ 4. WNIOSKI O WYPLATĘ DOTACJI
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1. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja uruchomione będzie w terminie 21 dni
od przyjęcia niniejszego regulaminu uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi do dnia 10.11.2019 r., lub do
momentu wyczerpania środków zabezpieczonych w ramach zadania.
2. Wnioski o wypłatę dotacji w ramach zadania Wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja „wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy
Miejskiej Złotoryja” będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu wraz zewskazanymi we wniosku dokumentami.
3. „Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja” należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od przyjęcia niniejszego regulaminu uchwałą Rady Miejskiej
w Złotoryi.
4. Podstawą rozliczenia dotacji będą wyłącznie koszty kwalifikowane przeprowadzenia przedsięwzięcia
potwierdzone oryginałami faktur, rachunków lub równoważnych dokumentów księgowych, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Wnioski o wypłatę dotacji rozpatruje zespół powołany przez Burmistrza Miasta Złotoryja dokonując
weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku.
6. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem
Beneficjenta oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki określone w/w wniosku.
7. Kopie dokumentów wymaganych do rozliczenia Wnioskodawca powinien opisać: „potwierdzam za
zgodność z oryginałem” oraz czytelnie podpisać
8. Oryginały dokumentów, zostaną przez Gminę, opisane, skopiowane a po wypłacie dotacji oddane
Wnioskodawcy.
9. W przypadku potrzeby uzupełnień lub poprawy dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia wezwania.
10. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania są zobowiązani po
telefonicznym poinformowaniu stawić się w Urzędzie Miasta w Złotoryi w celu podpisania umowy
o dofinansowanie.
11. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów, w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, przeprowadzona zostanie
kontrola w miejscu przeprowadzenia przedsięwzięcia, z której zostanie spisany protokół oględzin
nieruchomości i sporządzona dokumentacja fotograficzna.
12. Pozytywny wynik analizy przedłożonych dokumentów i protokołu z wizji lokalnej jest warunkiem
wypłaty dotacji.
13. Dotacja wypłacana jest przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę w umowie rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji przeprowadzonego przedsięwzięcia.
14. Wniosek o wypłatę dotacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Plac Orląt
Lwowskich 1, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl, zakładka ,,WYMIANA PIECÓW”
(,,Wniosek o wypłatę dotacji w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze
środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania
z powodu wyczerpania środków”).
§ 5. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na dofinansowanie jednego przedsięwzięcia.
2. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli,
a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Wnioskodawcy.
3. Dotacji nie udziela się na budynki w budowie oraz nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np.:
domki letniskowe.
4. Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć takich elementów jak:
- koszt nadzoru nad realizacją,
- koszt robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę.
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5. Z chwilą rozwiązania umowy najmu lub sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego, Wnioskodawca
zobowiązany jest pozostawić w nim dofinansowane urządzenia i instalacje w stanie technicznej sprawności.
6. 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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) tj.:
a) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
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