Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/324/2017
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 24.10.2017r.
REGULAMIN
Uzyskania dotacji celowej do wymiany kotłów w ramach programu
„Ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bukowina Tatrzańska”
§1
Pojęcia podstawowe
1. Budynek – budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
2. Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
3. Koszty kwalifikowane – koszty prac, na podstawie, których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys.
4. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie kocioł gazowy, kocioł olejowy, wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę, ogrzewanie elektryczne.
5. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne
źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.
6. Gmina – Gmina Bukowina Tatrzańska
§2

Cele Programu
1. Celem Programu jest dofinansowanie mieszkańców Gminy Bukowina Tatrzańska do wymiany nieekologicznych
kotłów co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku
procesów spalania paliw stałych w nieekologicznych kotłach grzewczych.
2. Cele Programu zbieżne są z działaniami Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie ochrony powietrza.
3. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
3.1. Demontażu istniejącej kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
3.2. Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę, energię elektryczną, olej opałowy, gaz płynny.
4. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w
ramach Programu.

5. Kotły wymienione w pkt 3.2 muszą posiadać certyfikat ekoprojektu wynikający z Uchwały Nr XXXII/452/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
§3
Kryteria wyboru inwestycji
1. Wniosek powinien być złożony na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
2. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu.
3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.
4. Wnioski o przyznanie dotacji rozpoznawane będą według kryterium kolejności wpływu kompletnych wniosków
do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w
danym roku kalendarzowym.
5. Informacje o naborze i dofinansowaniu ze środków Gminnych dostępne będą na stronie internetowej urzędu.
6. Dofinansowanie prac związanych z wymianą kotłów w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele
związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, która udzielana
będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z
24.12.2013 r., str. 1).
7. Dofinansowanie prac związanych z wymianą kotłów w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze produkcji rolnej stanowi pomoc de minimis, która
udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).
8. W przypadku braków we wniosku lub załącznikach, lub wątpliwości co do treści w nich zawartych,
Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/ lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
9. W przypadku nie uzupełnienia brakujących danych lub/i wyjaśnień w wyznaczonym terminie – wniosek podlega
odrzuceniu.
10. Na odrzucenie wniosku przysługuje odwołanie do Wójta Gminy w terminie 2 tygodni od otrzymania
zawiadomienia.
11. Po wykonaniu inwestycji zostanie dokonany odbiór końcowy w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanych
urządzeń z przedstawioną dokumentacją.
§4
Tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.
1. Koszty kwalifikowane dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę stanowią:

1.1. demontaż starego źródła ciepła.
1.2. zakup i montaż nowego źródła ciepła.
2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu
uznaje się za niekwalifikowane.
3. Wielkość dofinansowania wyliczona zostanie na podstawie wskaźników:
do 250,-zł/kW mocy nowego kotła ale nie więcej niż 3000 zł. Na urządzenie grzewcze oraz jego demontaż.
4. Po wykonaniu montażu wykonany zostanie odbiór instalacji przez pracownika Urzędu Gminy Bukowina
Tatrzańska.
W okresie użytkowania kotła przewiduje się kontrolę poprawności eksploatacji urządzeń grzewczych zakupionych
w ramach dotacji celowej, kontrola obejmować będzie prawidłowość stosowania dedykowanego paliwa,
użytkowanie kotła jako wiodącego, brak modyfikacji kotła itp.
5. Wysokość środków określana będzie na dany rok kalendarzowy uchwałą Rady Gminy.
6. Dofinansowanie ze środków Gminy przyznawane jest przez powołaną do tego przez Wójta Gminy komisje.
7. Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.
8. W zakres inwestycji mogą wchodzić tylko te działania, które będą zrealizowane w roku kalendarzowym, w którym
zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.
9. Wnioskodawca może starać się wyłącznie o dofinasowanie do wymiany jednego źródła ciepła.
10. Budynek musi znajdować się w granicach administracyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska.
11. Dofinansowanie przekazywane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych przez
wnioskodawcę w roku kalendarzowym w którym podpisano umowę.
12. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu dotowanego, po
rozliczeniu dotacji.
§5
zawartość wniosku, terminy składania
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane wnioskodawcy, obejmujące: imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przypadku osób fizycznych
nazwę lub firmę, adres siedziby, REGON, Nr KRS w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność
gospodarczą,
2) adres nieruchomości na której będzie prowadzona inwestycja, dane kontaktowe,
3) rodzaj budynku, typ budynku oraz jego charakterystyczne dane, moc istniejącego źródła ciepła, moc
nowego źródła ciepła, obecnie stosowane paliwo oraz jego ilość, informacja o dodatkowych źródłach
energii zastosowanych w obiekcie, deklaracja wyboru nowego źródła ciepła.
Do wniosku należy dołączyć:

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planuje się wymianę
źródła ciepła lub oświadczenie właściciela o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
5) w przypadku spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwalę organów
spółdzielni lub wspólnoty.
6) w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osoba fizyczną, należy załączyć dokument, z którego będzie
wynikać prawo do reprezentowania wnioskodawcy.
§6
Umowa na dofinasowanie do wymiany kotłów.
Przyznawanie dotacji następuje na podstawie umowy o przyznanie dotacji na wymianę kotła, określającej w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

strony umowy,
miejsca inwestycji,
wysokość przyznanego dofinansowania,
sposób wypłaty dofinansowania,
Nr konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie,
termin rozliczenia dofinansowania.
Sposób kontroli wykorzystania dotacji
§7
Rozliczenie dotacji.

1.

Rozliczenia dotacji dokonuje się na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:
1)
2)
3)
4)

umów pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą inwestycji,
faktur za wykonaną inwestycję,
protokołu odbioru końcowego,
kontroli Gminy
2.
Końcowe rozliczenie dotacji następuje po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym
wnioskodawca otrzymał dotacje.
3.
Przy rozliczeniu dotacji wnioskodawca zobowiązany jest poddać się kontroli inwestycji oraz sposobu jej
użytkowania przez pracowników Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska pod kątem zgodności wykonania inwestycji
i użytkowania urządzenia z zaleceniami producenta w całym okresie o którym mowa w ust. 2.
4.
W przypadkach gdy Dotacja, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub została pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) w raz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.
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