Załącznik nr 1
do uchwały nr 0007.VIII.59.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 30 maja 2019 r.

Regulamin przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł
ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja

1. Gmina Miejska Złotoryja przeznacza kwotę w wysokości 110 000,00 zł na dofinansowanie
likwidacji nieekologicznego kotła lub likwidację pieców węglowych oraz montaż kotła zasilanego
gazem lub lekkim olejem opałowym, lub kotła na paliwo stałe albo biomasę 5 kategorii (wg PNEN 303-5:2012), lub pieca zasilanego prądem elektrycznym.
2. Data kwalifikowalności wydatków, tj. data, od której mogą być ponoszone wydatki dotyczące
wymiany pieca przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy o udzielenie dotacji
celowej wnioskodawcy. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z
miastem Złotoryja nie będą refundowane.
3. Finansowanie odbywa się na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków (wydatków
poniesionych po podpisaniu umowy z Gminą Miejską Złotoryja).
4. Uprawnionymi do wnioskowania są osoby fizyczne w zakresie modernizacji systemu grzewczego
wyłącznie w lokalach mieszkalnych bez względu na ich status właścicielski.
5. Na jeden lokal mieszkalny można złożyć wyłącznie jeden wniosek.
6. Warunkiem rozpoczęcia starania się o dotację jest złożenie wniosku (załącznik nr 1 do
Regulaminu), poprawnie wypełnionego, z wymaganymi załącznikami w terminie naboru.
7. Czas naboru wniosków (przyjmowania wniosków od mieszkańców) ustala się na 2 tygodnie od
daty ogłoszenia naboru (ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i www.zlotoryja.pl).
8. Dotacja będzie stanowić refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, w wysokości 50 %
tych kosztów, jednak nie więcej niż: 3 500,00 zł
9. Dotacja udzielana jest na podstawie następujących kryteriów. Dotacja udzielana jest
wnioskodawcom wg listy rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskane punkty, po zawarciu umowy
o dofinansowanie.

Kryterium – nazwa/opis

Przyznane punkty

1) Wiek wnioskodawcy
a) Do 55 roku życia (0 pkt)
b) 55 – 70 rok życia (1 pkt)
c) Powyżej 70 roku życia (2 pkt)
2) Niepełnosprawność
a) I i II grupa inwalidzka (2 pkt)
b) III grupa inwalidzka (1 pkt)
c) Brak grupy inwalidzkiej (0 pkt)
3) Całkowity brak ogrzewania
- oznacza, iż lokal nie jest w żaden sposób ogrzewany
(trwale niesprawny kocioł, zakaz używania przewodu
kominowego, brak kotła, brak przewodu) – 2 pkt
- jeśli jest ogrzewanie – 0 pkt
4) Liczba osób do 18 roku życia zamieszkała w
lokalu (zameldowana),
- 0 osób – 0 pkt
- 1 osoba – 1 pkt
- 2 osoby i więcej – 2 pkt

1

5) Rodzaj budynku
- wielorodzinny – stara zabudowa – 2pkt
- wielorodzinny – zabudowa typu wielka płyta –
1pkt
- wielorodzinny – zabudowa po 1990 r - 0pkt

Klasyfikacja niepełnosprawności

Dawny system
orzecznictwa

OBECNY SYSTEM ORZECZNICTWA
(od dnia 1 września 1997 r.)

orzeczenie
komisji
lekarskiej ds.
inwalidztwa
i zatrudnienia

orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS

orzeczenie powiatowego
zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności

orzeczenie rentowe
dla rolników KRUS

I grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy oraz samodzielnej
egzystencji

znaczny stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy
w gospodarstwie
rolnym, połączona z
prawem do zasiłku
pielęgnacyjnego

II grupa
inwalidzka

całkowita niezdolność do
pracy

umiarkowany stopień
niepełnosprawności

brak odpowiednika

III grupa
inwalidzka

częściowa niezdolność
do pracy lub celowość
przekwalifikowania
zawodowego

lekki stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy
w gospodarstwie
rolnym bez prawa do
zasiłku
pielęgnacyjnego

10. Wnioskodawca musi zakończyć projekt wymiany pieca i przedłożyć wszystkie, zapłacone
dowody księgowe (faktury, rachunki) do 10 listopada 2019 r.
11. Dotacje będą udzielone wnioskodawcom do wysokości kwoty określonej w regulaminie.
12. Dofinansowaniem objęta będzie likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
i zamiana na jeden z wymienionych:
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)
13. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich
dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi
(węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem, peletem, brykietem).
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14. Do dofinansowania kwalifikują się 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,
i) 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.
15. Dofinansowanie udziela się wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów wg
kolejności na liście rankingowej, do wyczerpania kwoty określonej w regulaminie.
16. Po ogłoszeniu listy wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie, wnioskodawcy zostaną zaproszeni
do podpisania umowy.
17. Wnioskodawca, który wykonał instalacje przedłoży opłacone przez siebie faktury, rachunki inne
dowody księgowe dokumentujące wymianę pieca – wraz z kopią protokołu z wykonanej próby
szczelności zainstalowanego kotła wraz z kopią certyfikatu CE.
18. Ostateczne dokumenty do rozliczenia muszą być przedłożone w nieprzekraczalnym terminie do
10.11.2019 r.
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Zał. nr 1 do regulaminu przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na
kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
Złotoryja, dnia …....…………….
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

Wniosek o udzielenie dotacji celowej
na realizację zadań inwestycyjnych z Regulaminem przyznawania dotacji na likwidację pieca na
paliwo stałe (węglowego) i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej
Złotoryja
I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko, imię (właściciela/współwłaścicieli 1/najemcy nieruchomości*)
………………………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………..…………..………………………
.
Seria dowodu osobistego ……………………..........................................................................
Telefon/e-mail
…………………………………………………………………………….………
Adres zamieszkania:
Miejscowość ...................................................... kod pocztowy .........................................
ulica........................................................................... Nr domu/Nr lokalu ............................
Adres do korespondencji:
Miejscowość ..................................................... kod pocztowy ............................................
ulica .............................................................................. Nr domu/Nr lokalu .........................
Sposób przekazania dotacji: przelewem na rachunek Wnioskodawcy nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __
Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć):
[_] własność/współwłasność
[_] użytkowanie wieczyste
[_] najem
[_] inne (jakie?) ……………………………………………………………………...............................
nr Księgi Wieczystej: …………………………………………………………
1

Proszę wymienić wszystkich współwłaścicieli
*Niepotrzebne skreślić
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II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY – jeżeli dotyczy
Nazwisko, imię …………………………………………………………………….....
PESEL…………………………………………...…………..…………..……………………….
Telefon/e-mail ……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
Miejscowość ............................................................... kod pocztowy ..................................
ulica....................................................................... Nr domu/Nr lokalu .................................
Adres do korespondencji:
Miejscowość....................................... kod pocztowy ..............................................
ulica...............................................................................Nr domu/Nr lokalu ........................
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł – płatne na rachunek Gminy Miejskiej Złotoryja)
III. LOKALIZACJA ZADANIA :
Miejscowość: ZŁOTORYJA, Kod pocztowy: 59-500
ulica: ................................................................, nr domu/nr lokalu ........... /...........
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
faktyczna lub planowana data rozpoczęcia zadania: ...................................
(data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej)
faktyczna lub planowana data zakończenia zadania: .................................
V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
Szacowane koszty realizacji zadania: …….......................... zł (brutto).
Rodzaj nowego ogrzewania (proszę zaznaczyć):
[_] kocioł gazowy
[_] kocioł na lekki olej opałowy
[_] piec/e zasilane prądem elektrycznym, ilość ……… sztuk
[_] kocioł na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii 2 (wg PN-EN 303-5:2012)
Moc nowego źródła ciepła : ………………… kW
Powierzchnia ogrzewanego lokalu/domu ………………… m2,
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Kotły c.o. spełniające wymagania 5 klasy emisji opisuje europejska norma kotłowa EN 303-5, ostatnio zaktualizowana w 2012 roku. Wg
aktualnej normy klasa kotła musi być określona nie tylko pod względem emisji spalin, ale i pod względem sprawności urządzenia. Kotły z 5
klasą cechują się sprawnością powyżej 88%. Wartość graniczna CO dla klasy 5 wynosi 700 mg/m3 dla załadunku ręcznego i 500 mg/m3 dla
podajnika automatycznego. Wartość OGC dla klasy 5 wynosi odpowiednio 30 i 20 mg/m3. Natomiast wartość pyłu dla paliw kopalnych
odpowiednio 60 i 40 mg/m3. Paliwo stałe - węgiel brunatny, kamienny, antracytowy, koks, torf, drewno, pelet, brykiet.
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Źródła ciepła do likwidacji (proszę zaznaczyć):
[_] kuchnie węglowe – sztuk …………………
[_] piece etażowe – sztuk ……………………
[_] kotłownie lokalne – sztuk ………………….
[_] piece kaflowe – sztuk ………………
Ilość paliwa stałego zużyta w sezonie grzewczym (średnia) : ………………… ton.
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji: …………………………………………………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
VI. POZOSTAŁE DANE WNIOSKODAWCY – DOT. KRYTERIÓW WYBORU WNIOSKU
1.

Wiek wnioskodawcy na dzień składania wniosku (proszę zaznaczyć):
[_] do 55 roku życia
[_] 55 – 70 rok życia
[_] powyżej 70 roku życia

2.

Niepełnosprawność wnioskodawcy lub osoby zamieszkałej w lokalu, którego dotyczy wniosek
(proszę zaznaczyć):
[_] I i II grupa inwalidzka
[_] III grupa inwalidzka
[_] brak niepełnosprawności w gospodarstwie domowym

3.

Całkowity brak ogrzewania, bądź istnienie ogrzewania w lokalu mieszkalnym (proszę
zaznaczyć):
[_] brak ogrzewania
[_] lokal posiada ogrzewanie

W przypadku całkowitego braku ogrzewania, proszę podać przyczynę:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
W przypadku całkowitego braku ogrzewania, proszę załączyć kopie dokumentów
potwierdzające stan faktyczny (np. opinia kominiarska o trwałym zamknięciu przewodu
kominowego).
4.
[_]
[_]
[_]

Liczba osób do 18 roku życia zamieszkała (zameldowana) w lokalu (proszę zaznaczyć):
0 osób
1 osoba
2 osoby i więcej

5.
[_]
[_]
[_]

Rodzaj budynku (proszę zaznaczyć):
wielorodzinny – stara zabudowa (oddanie do użytkowania do 1970 r.)
wielorodzinny – zabudowa typu wielka płyta oraz zabudowa po 1970 r.
wielorodzinny – zabudowa po 1995 r.
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VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
Załączniki ogólne:
 Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej).
 W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania.
 W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo
użytkowania wieczystego: kserokopię umowy najmu oraz zgoda właściciela
nieruchomości.
 Dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy:
pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz
kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby/osób
udzielającej/udzielających – jeżeli dotyczy.
W przypadku zamiany na kocioł gazowy do wniosku należy dołączyć:
 opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami) do weryfikacji
możliwości montażu nowego kotła - opinia powinna obejmować zapis o zgodności z
przepisami prawa, normami i wytycznymi technicznymi dotyczącymi instalacji
gazowej, m.in. kubatury i wysokości pomieszczenia, gdzie będzie umieszczony kocioł
i podejścia do komina,
lub
 opinię kominiarską wskazującą sposób podłączenia kotła.
W przypadku zamiany na kocioł na lekki olej opałowy do wniosku należy dołączyć:
 opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami) do weryfikacji
możliwości montażu nowego kotła i zbiornika na olej - opinia powinna obejmować
zapis o zgodności z przepisami prawa m.in. dotyczącymi kubatury i wysokości
pomieszczenia kotłowni, podejścia do komina, stanu technicznego pomieszczenia,
ognioodporności przegród i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do realizacji
zadania zgodnie z prawem, normami i wytycznymi technicznymi.
W przypadku zamiany na piec elektryczny do wniosku należy dołączyć:
 opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami) do weryfikacji
możliwości montażu nowego kotła.
W przypadku zamiany na kocioł V kategorii do wniosku należy dołączyć:
 opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami) do weryfikacji
możliwości montażu nowego kotła - opinia powinna obejmować zapis o zgodności
z przepisami prawa m.in. dotyczącymi kubatury i wysokości pomieszczenia kotłowni,
podejścia do komina, stanu technicznego pomieszczenia, ognioodporności przegród
i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do realizacji zadania zgodnie z prawem,
normami i wytycznymi technicznymi.
W przypadku całkowitego braku ogrzewania do wniosku należy dołączyć:
 kopie dokumentów potwierdzające stan faktyczny (np. opinia kominiarska o trwałym
zamknięciu przewodu kominowego).
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Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć na etapie składania wniosku jednakże są wymagane
od wnioskodawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od daty pisemnego poinformowania o uznaniu wniosku
za spełniający wymagania naboru przez Gminę Miejską Złotoryja.
VIII. OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Złotoryi –
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1000 z późn. zm.) w związku z ubieganiem się o dotację na likwidację pieca na paliwo stałe
(węglowego) i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w
następującym zakresie:
Imienia, nazwiska, PESEL, daty urodzenia, seria dowodu osobistego, nr telefonu, adres
przedsięwzięcia, adres zamieszkania oraz do korespondencji, oraz innych danych pozwalających
przyznać punkty za wniosek – na potrzeby realizacji wniosku i zawarcia umowy.
KLAUZULA INFORMACJA
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Urząd
Miejskiw Złotoryi reprezentowany przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
- Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: Plac Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, tel. 768779100, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.
- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan
pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD poprzez
adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.
- Państwa dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów
w zakresie, w którym Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do:
 Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia lub sprostowania na
zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2
lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Znana jest mi treść regulaminu przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę
na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli (wizji lokalnej) wykonania zadania po jego
zakończeniu.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy
de minimis.
5. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje
mi/nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja
obejmuje kwotę netto).
6. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem dofinansowania z innych
źródeł w kwocie ……………………
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7. Niezwłocznie poinformuję pisemnie Gminę Miejską Złotoryja o zmianie stanu prawnego
nieruchomości, której dotyczy wniosek (np.: sprzedaż, najem, darowizna).
8. Oświadcza, iż rozumiem, że w przypadku przyznania dotacji jestem obowiązany /obowiązana do
przedłożenia zapłaconych faktur do refundacji w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2019r.

.........................................
podpis Wnioskodawcy
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym (pok. nr 1) lub w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
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Zał. nr 2 do regulaminu przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na
kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja

UMOWA nr
zawarta w dniu

………………………………

pomiędzy:
Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,
NIP 694-15-66-116, REGON 390647653,
w imieniu której działa:
Burmistrz Miasta Złotoryja – Robert Pawłowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Grażyny Soi,
zwaną dalej "Gminą"
a osobą:
Pani/Pana……………………………………………………………….
będącą/cym

współwłaścicielem

nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Złotoryja,

legitymującą się dowodem osobistym nr i seria zwaną dalej "Inwestorem"
dotyczącą udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony
środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.
§ 1.
Definicje
Ilekroć w niniejszym umowie jest mowa o:
1. nieruchomości – rozumie się przez to lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub budynek,
którego dotyczy przedsięwzięcie;
2. przedsięwzięciu – rozumie się przez to działania inwestycyjne, którego skutkiem jest wymiana
nieekologicznego i niskosprawnego kotła lub pieców węglowych na podlegające dofinansowaniu
ekologiczne źródło ciepła;
3. Gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja;
4. Inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, stronę niniejszej umowy, ostatecznego
odbiorcę dotacji;
5. kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to udokumentowane fakturami, rachunkami lub
równoważnymi dokumentami księgowymi koszty przeprowadzenia przedsięwzięcia poniesione
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od dnia podpisania umowy, koszty bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia, w
szczególności są to koszty:
a) przygotowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji zadania,
b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (wyłącznie w przypadku
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
c) zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
d) zbiornika na ciepłą wodę użytkową,
e) zakupu i montażu wkładów kominowych,
f) przyłączy gazowych i energetycznych, jeżeli stanowią część przedsięwzięcia,
g) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji wpisującej się w przedsięwzięcie: 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 zgłoszeniem),
h) przeglądu i opinii kominiarskiej,
i) podatku od towarów i usług VAT, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego
odliczenia;
Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m. in. takich elementów jak:
a) kosztów nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
b) zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
c) kosztów robót wykonanych siłami własnymi,
6. dotacji – rozumie się przez to przedmiot niniejszej umowy, kwotę określoną w złotych polskich,
którą Gmina przekazuje Inwestorowi na warunkach przewidzianych niniejszą umową;
7. regulaminie – rozumie się przez to załącznik do Uchwały nr ……………………………………
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia …………………….., czyli regulamin przyznawania dotacji na
likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy
Miejskiej Złotoryja
8. trwałość projektu – rozumie się przez to utrzymanie w stanie nienaruszony i niezmienionym
przedmiotu przedsięwzięcia.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dotacja celowa, którą udziela Gmina działając na podstawie art. 400a ust.
1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z
dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz uchwały nr 0007.VII…..2019 Rady
Miejskiej Złotoryi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dotacji na
likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy
Miejskiej Złotoryja.
2. Dotacja będzie przeznaczona na likwidację nieekologicznego kotła lub likwidację pieców
węglowych oraz montaż kotła zasilanego gazem lub lekkim olejem opałowym, lub kotła na paliwo
stałe albo biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012), lub pieca zasilanego prądem elektrycznym.
§ 3.
Warunki
1. Inwestor oświadcza, że:
a) zlikwiduje wszystkie dotychczasowe źródła ciepła zasilane paliwem stałym lub biomasą
w nieruchomości,
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b) zamontuje ekologiczne źródło ciepła tj. kocioł zasilany gazem lub lekkim olejem opałowym,
lub kocioł na paliwo stałe albo biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012), lub piec zasilany
prądem elektrycznym w nieruchomości,
c) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym zgłoszeń i pozwoleń,
d) zamontuje 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,
e) nieruchomość nie ma zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości lub opłaty za
użytkowanie wieczyste,
f) nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT,
g) z chwilą rozwiązania umowy najmu lub sprzedaży nieruchomości, pozostawi w nim
dofinansowane urządzenia i instalacje w stanie technicznej sprawności,
h) jeżeli jest właścicielem nieruchomości, w przypadku jej sprzedaży, zobowiązuje się wpisać
w treści aktu notarialnego konieczność utrzymania dofinansowanego przedsięwzięcia do dnia
………….. .,
i) jeżeli jest najemcą nieruchomości, przedłoży do „wniosku o dofinansowanie” pisemne
oświadczenie właściciela nieruchomości, w którym właściciel zobowiąże się do utrzymania
dofinansowanego przedsięwzięcia do dnia ………… Jeżeli właścicielem nieruchomości jest
Gmina powyższy warunek zostaje spełniony wraz z podpisaniem niniejszej umowy;
j) wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Gminę, w dowolnej formie, w prasie, radio,
telewizji, internecie oraz innych publikatorach adresu przeprowadzenia inwestycji, przedmiotu
i celu, na który przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków;
wymienione powyżej dane będą rozpowszechniane wyłącznie dla celów informacyjnych i
statystycznych,
k) utrzyma trwałość projektu w okresie do dnia ………………………
§ 4.
Wysokość dotacji
1. Dotacja będzie stanowić refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, w wysokości 50 %
tych kosztów, jednak nie więcej niż: 3 500,00 zł.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§ 5.
Wypłata dotacji
Po wykonaniu zadania i dokonaniu płatności za wykonane usługi i zakupione materiały
i urządzenia Inwestor przedkłada w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59500 Złotoryja „wniosek o wypłatę dotacji” będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy wraz
ze wskazanymi we wniosku dokumentami.
„Wniosek o wypłatę dotacji” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2019 r.
Podstawą rozliczenia dotacji będą wyłącznie koszty kwalifikowane przeprowadzenia
przedsięwzięcia potwierdzone oryginałami faktur, rachunków lub równoważnych dokumentów
księgowych, poniesione w okresie od daty podpisania umowy do 10.11.2019 r.
Oryginały dokumentów, w celu uniknięcia podwójnego finansowania, zostaną przez Gminę
opieczętowane, opisane, skopiowane a następnie oddane Inwestorowi.
Kopie dokumentów wymaganych do rozliczenia Inwestor powinien opisać: „potwierdzam za
zgodność z oryginałem” oraz czytelnie podpisać.
W przypadku potrzeby uzupełnień lub poprawy dokumentów Inwestor zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia wezwania.
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7. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów, w uzgodnieniu z Inwestorem, przeprowadzona
zostanie kontrola w miejscu przeprowadzenia przedsięwzięcia, z której zostanie spisany protokół
oględzin nieruchomości i sporządzona dokumentacja fotograficzna.
8. Po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonego przedsięwzięcia wniosek zostanie zatwierdzony do
wypłaty.
9. Wypłata dotacji Inwestorowi nastąpi przelewem na imienne konto bankowe Inwestora o nr
..................................................................................... w terminie do 30 dni roboczych od dnia
pozytywnej weryfikacji przedsięwzięcia.
§ 6.
Kontrola zadania
1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania przedsięwzięcia, na które zostaje
przyznana dotacja.
2. Uprawnienie do kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę, w miejscu realizacji
przedsięwzięcia.
3. Inwestor wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionych pracowników Gminy
w zakresie:
a) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z wytycznymi regulaminu oraz
dokumentami przedłożonymi wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji w terminie do 30 dni
od dnia końcowej weryfikacji przedłożonych dokumentów,
b) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z wytycznymi regulaminu oraz
dokumentami przedłożonymi wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji w okresie trwałości
projektu.
§ 7.
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które strony
nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. Gmina może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w momencie nie wywiązania się Inwestora
z obowiązków narzuconych w niniejszej umowie, m. in. jeżeli:
a) Inwestor nie zrealizował przedsięwzięcia w określonym terminie lub nie zrealizował
przedsięwzięcia w pełnym zakresie,
b) Inwestor zrealizował przedsięwzięcie w sposób nie zgodny z umową lub z przepisami prawa,
c) Inwestor nie wywiązał się z obowiązków nałożonych na Niego w umowie,
d) Inwestor złożył dokumenty nieodpowiadające stanowi faktycznemu, nieprawdziwe,
sfałszowane lub poświadczające nieprawdę,
e) Inwestor nie przedłożył „wniosku o wypłatę dotacji” do dnia 10.11.2019 r.,
f) Inwestor nie dostarczył wymaganych dokumentów służących rozliczeniu,
g) Inwestor nie zastosował się do wezwania o uzupełnienie dokumentów w ciągu 7 dni od dnia
wezwania,
h) Inwestor uniemożliwił przeprowadzenia kontroli, osobom upoważnionym przez Gminę, po
wykonaniu przedsięwzięcia.
3. Inwestor może rozwiązać umowę na pisemny wniosek, pod warunkiem zwrotu dotacji, zgodnie
z zapisami § 8 niniejszej umowy, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia otrzymania dofinansowania do dnia zwrotu. Rozwiązanie umowy następuje
następnego dnia po dniu wpływu kwoty określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy,
wskazany w § 8 ust. 2.
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4. W przypadku, gdy na Inwestorze nie ciąży zwrot kosztów umowa ulega rozwiązaniu w dniu
wpłynięcia do siedziby Gminy pisemnego wniosku Inwestora.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§ 8.
Zwrot dotacji i naliczanie odsetek
Udzielona dotacja podlega zwrotowi, jeżeli:
a) Gmina rozwiązała umowę, gdyż Inwestor nie wywiązał się z obowiązków narzuconych
niniejszą umową,
b) Inwestor uniemożliwi przedstawicielom Gminy przeprowadzenie zapowiedzianej kontroli
w okresie do 3 lat od dnia otrzymania dotacji,
c) Inwestor zaprzestanie korzystania z zamontowanego ekologicznego źródła ciepła do dnia
……………………….,
d) Inwestor zamontuje w nieruchomości dodatkowe, nieekologicznego źródła ciepła (np.
kominek, piec węglowy, kocioł na węgiel lub inne paliwo stałe),
e) wystąpią okoliczności określone w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), to jest dotacja wykorzystana zostanie
niezgodne z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Dotacja podlega zwrotowi, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, na rachunek bankowy Gminy o numerze: 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020.
Dotacja podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa
w ust. 1.
Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki,
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy
wraz z pełną kwota dotacji.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1, do zwrotu dotacji i naliczenia
odsetek mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
Do egzekucji należności mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

§ 9.
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Gminę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
2. Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych.
3. Administratorem Danych Inwestora jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja,
pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). W przypadku pytań
dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (tel. 76 8779178
lub iod@zlotoryja.pl).
Dane osobowe Inwestora będą przetwarzane w związku z realizacją umowy oraz w celu realizacji
obowiązku informacyjnego Urzędu. Dane mogą być przekazywane innym organom publicznym
w ramach obowiązujących przepisów prawa lub przez inne podmioty, które na zlecenie Urzędu
lub Gminy przetwarzają dane, dla których administratorem jest Urząd lub Gmina.
Dane Inwestora przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz czas przewidziany dla
archiwizowania danej kategorii spraw, aż do czasu zniszczenia dokumentacji. W ramach umowy
przysługuje prawo do dostępu do danych, sporządzenia ich kopii. W przypadku naruszenia praw
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w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Inwestorowi prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego (PUODO).
§ 10
Załączniki
Integralną część umowy stanowią załączniki:
załącznik nr 1 - wzór „wniosku o wypłatę dotacji”,
załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dopełnieniu wymagań formalnych,
§ 11
Zmiany
Inwestor zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Gminę o:
1. zmianie adresu do korespondencji, który znajduje się we „wniosku o wypłatę dotacji”,
2. sprzedaży nieruchomości, w przypadku właściciela,
3. rozwiązaniu umowy najmu, w przypadku najemcy,
4. wystąpieniu okoliczności, które mogą spowodować niewykonanie zadania.

1.
2.
3.
4.

§ 12
Informacje dodatkowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsza umowa wygasa w dniu ………………..

§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Gminy
i jeden egzemplarz dla Inwestora.

Gmina:

Inwestor:
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załącznik nr 1 do umowy o dotację celową
Złotoryja, dnia ...............……….
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Wniosek o wypłatę dotacji
Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie
powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie miasta Złotoryi
DANE INWESTORA
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………...
PESEL………………………………… seria dowodu osobistego ………………………...............
Telefon/e-mail ……………………………………………………………………
Adres do korespondencji:
ulica, nr domu/nr lokalu.........................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość...................................................................................................
Adres przedsięwzięcia/lokalizacja zadania:
......................................................................................................, 59-500 Złotoryja
Zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia polegającej na likwidacji (proszę zaznaczyć
prawidłowe):
 kuchni węglowej (sztuk ………)
 pieca etażowego (sztuk ………)
 pieca kaflowego (sztuk ………)
Oświadczam, że zainstalowałam/łem (proszę zaznaczyć prawidłowe):
 kocioł gazowy
 kocioł na lekki olej opałowy
 piec/e zasilane prądem elektrycznym, ilość ……… sztuk
 kocioł na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012)

W związku z powyższym wnioskuję o wypłatę dotacji celowej w wysokości określonej w
regulaminie obliczonej na podstawie przedłożonego zestawienia faktur.

16

ZESTAWIENIE FAKTUR
K w o t a f a k t u r y,
rachunku

F a k t u r a,
L.p. r a c h u n e k

1

Data

Numer

bez VAT

z VAT

2

3

4

5

Uwagi

6

SUMA:

……………………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy
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Do wniosku załączam:
- oryginały faktur, rachunków, lub równoważnych dokumentów księgowych (……..…sztuk);
Dokumenty księgowe jednoznacznie muszą wskazywać lokalizację przedsięwzięcia, adres, miejsce
wykonania inwestycji. Zaleca się, aby dokumenty wystawione były na Inwestora (osobę podpisującą
umowę).
- certyfikaty zgodności CE dla zamontowanych urządzeń (kocioł gazowy);
- dokument potwierdzający zgodność zamontowanych urządzeń z normą wg PN-EN 303-5:2012
wydany przez uprawnioną (akredytowaną) jednostkę (kocioł na paliwo stałe lub biomasę 5
kategorii) ;
- oświadczenie sporządzone na podstawie załącznika nr 2;
- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym;
- potwierdzenie, z podpisem kominiarza, wykonania przedsięwzięcia zgodnie z opinią
kominiarską;
- protokół z głównej próby szczelności i wytrzymałości dotyczący zadania inwestycyjnego;
- dokument dotyczący imiennego konta bankowego Inwestora, potwierdzający posiadanie przez
Niego konta o numerze wskazanym w umowie (np. zaświadczenie z banku, wydruk z konta
elektronicznego).
W przypadku przedłożenia kopii dokumenty muszą być opatrzone zapisem „potwierdzam za zgodność
z oryginałem” oraz czytelnym podpisem Inwestora.

……………….......................................
czytelny podpis Inwestora

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym (pok. nr 1) lub w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
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załącznik nr 2 do umowy o dotację celową

Złotoryja, dnia .............………….
Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Oświadczenie
Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie
powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne, realizowanego na terenie miasta Złotoryi

Inwestor oświadcza, że przy realizacji wyżej wymienionego zadania dopełnił wszelkich
wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zgłoszeń i pozwoleń.

……………….......................................
czytelny podpis Inwestora
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