
UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Bierawa na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie 
powietrza i ograniczeniu niskiej emisji, trybu postępowania w sprawie ich udzielania 

i sposobu rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1501, 
1579,1680 i 1712), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Bierawa na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza 
i ograniczeniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania węglowego na 
ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Bierawa, 
w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposób jej rozliczenia, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/176/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach oraz 
rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Bierawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały Nr XIII/112/2019

Rady Gminy Bierawa

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Bierawa na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza 

i ograniczeniu niskiej emisji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób rozliczania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bierawa na 
wymianę źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych, obejmujące:

1) ogrzewanie gazowe, w tym podłączenie do sieci gazowej;

2) ogrzewanie olejowe;

3) ogrzewanie elektryczne;

4) odnawialne źródła energii - pompy ciepła i kolektory słoneczne;

5) automatyczne kotły na paliwa stałe lub na biomasę, za wyjątkiem węgla, z automatycznym zasypem 
paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz 
emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 oraz zgodne 
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną 
jednostkę badawczą.

§ 2. O dotację celową, o której mowa w §1 mogą ubiegać się osoby fizyczne (właściciele lub najemcy) 
budynku lub lokalu mieszkalnego, w tym osoby prowadzące dzialalność gospodarczą, a także wspólnoty 
mieszkaniowe.

§ 3. 1.  Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie corocznie w terminach 
wyznaczonych przez Wójta w ogłoszeniu o naborze, podanym do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
na stronie internetowej (www.bierawa.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bierawa.pl).

2. Wnioski, których realizacja będzie niemożliwa w danym roku ze względu na wyczerpanie środków, 
nie przechodzą na następny rok budżetowy.

§ 4. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.), a jej 
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach 
prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy: 

1) 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 
2013.352.1);

2) 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 2013.352.9. ze zm.);

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakul-
tury (Dz.U. UE. L 2014.190.45).

§ 5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Bierawa;

2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Bierawa;

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Bierawa;

4)  Inwestorze - rozumie się przez to właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego 
nieruchomości na terenie gminy Bierawa;

5) starym źródle ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł węglowy centralnego 
ogrzewania oraz inne źródła ciepła opalane węglem;

6) nowym źródle ciepła - rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źródła ciepła spełniające 
kryteria określone w regulaminie;

7) umowie - rozumie się przez to dwustronną umowę zawieraną pomiędzy inwestorem, a Gminą, 
określającą warunki związane z realizacją zadania;

8)  kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to:

a) koszt zakupu nowego źródła ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą (urządzeniem sterującym, pompą 
obiegową, zaworami),

b) koszt montażu urządzenia,

c) w przypadku kotła gazowego - koszt zakupu wkładu kominowego i wykonanie przyłącza gazu,

d) w przypadku pompy ciepła - zakup pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą, tj. zasobnikiem, 
aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką wraz z montażem.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania i przyznania dotacji

§ 6. 1.  Dotacja celowa może być udzielona Inwestorowi na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Bierawa, który dysponuje tytułem prawnym 
do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa 
użytkowania wieczystego.

2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku mieszkalnym 
wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Obowiązek ten nie dotyczy pieców objętych 
opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne, pod warunkiem, że piece te 
nie będą połączone z przewodem kominowym.

3. Dotacja obejmuje również koszty inwestycji zainstalowania pomp ciepła do ogrzewania budynku 
i kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody.

4. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z opracowaniem niezbędnych projektów, uzgodnień, 
pozwoleń i zgłoszeń.

5. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie źródła ciepła zamontowane po dacie podpisania umowy 
o udzieleniu dotacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Dotacja objęta niniejszym regulaminem na dany lokal lub budynek mieszkalny przysługuje tylko raz 
na 10 lat, bez względu  na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmiany właściciela.

7. Dotacji nie podlega zakup i montaż urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych                  
i elektrycznych, klimatyzatorów i dmuchaw) i innych, niestanowiących stałego wyposażenia lokalu lub 
budynku mieszkalnego.

8. Dotacji nie podlegają urządzenia zakupione,  zamontowane i użytkowane przed dniem podpisania 
umowy.

9. Podstawą do udzielenia dotacji będzie stwierdzenie wymiany źródła ciepła na zasadach określonych 
w umowie spisanej pomiędzy Gminą Bierawa, a Wnioskodawcą.

10. Podstawą do obliczenia kwoty dotacji będzie faktura VAT lub rachunek potwierdzający zakup 
i montaż nowego źródła ciepła, wystawiona imiennie na wnioskodawcę.

11. Dofinansowanie  będzie wypłacone po zakończeniu wymiany źródła ciepła.
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12. Dofinansowania nie przyznaje się na instalację źródeł ciepła w budynkach nowo wybudowanych lub 
będących w trakcie budowy (nie oddanych do użytku), w których nie było dotychczas zainstalowanego 
źródła ciepła.

13. Podmiot korzystający z dotacji z budżetu gminy Bierawa w oparciu o niniejszy regulamin nie może 
korzystać z dofinansowania z innych środków publicznych na realizację tego samego przedsięwzięcia.

Rozdział 3.
Wysokość dofinansowania

§ 7. 1.  Dotacja na wymianę źródeł ciepła wyliczana jest na podstawie przedstawionych przez Inwestora 
oryginałów faktur  lub  rachunków za zakup elementów i kosztów montażu  związanych z wykonaniem prac, 
wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację poszczególnych wydatków i stanowić może do 50 % 
łącznej wysokości poniesionych  kosztów   kwalifikowanych   realizacji   inwestycji,   jednak   nie   więcej   
niż w przypadku:

1) nowego źródła ciepła typu kocioł gazowy i pompy ciepła – 4.000 zł;

2) pozostałych nowych źródeł ciepła (z wyjątkiem kolektorów słonecznych i pieców węglowych) – 
3.500 zł;

3) kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody – 2.500zł;

4) pompy ciepła  do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody – 1.000 zł

5) paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania elektrycznego, 
jako jedynego źródła ciepła w budynku  – 2.000 zł.

2. Wysokość środków finansowych na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła określa uchwała 
budżetowa na dany rok budżetowy.

Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia

§ 8. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na pisemny wniosek uprawnionych osób lub podmiotów do 
Wójta Gminy wraz z niezbędnymi dokumentami, tj.

1) oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3), 
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202 ze zm.);

2) zdjęciem wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem 
inwestycji, datą sporządzenia;

3) pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania;

4) pełnomocnictwem uprawniającym do występowania w imieniu Inwestora;

5) oświadczeniem Inwestora o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności w rolnictwie 
/działalności w rybołówstwie;

6) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeniem o wielkości 
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie 
(jeżeli dotyczy);

7) oświadczeniem o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (jeżeli dotyczy);

8) formularzem informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny 
z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311 ze zm.) (jeżeli dotyczy);

9) formularzem informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
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2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) (jeżeli dotyczy).

2. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są ponadto przedłożyć przed podpisaniem umowy:

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot 
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem.

4. Niekompletne wnioski, po bezskutecznym wezwaniu Wnioskodawcy do ich uzupełnienia, zostaną 
odrzucone.

5. Wnioski będą oceniane po zakończonym naborze przez Komisję oceniającą wyznaczoną przez Wójta 
Gminy oraz po przeprowadzonych oględzinach stanu przed dokonaniem wymiany źródła ciepła, do czasu 
wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bierawa w danym roku 
kalendarzowym.

6. O zakwalifikowaniu się do dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.

7. Wnioskodawca zobowiązuje się do wymiany źródła ciepła w terminie określonym we wniosku 
o przyznanie dotacji oraz zgłoszenia zakończenia wymiany źródeł ciepła.

8. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji, Gmina zawiadomi Wnioskodawcę o terminie 
podpisania umowy.

9. Umowa zawierać będzie w szczególności;

1) cel, na jaki dotacja została przyznana;

2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1.;

3) określenie terminu oddania zmodernizowanego źródła ciepła do eksploatacji i skutki niewykonania 
umowy;

4) określenie warunków rozliczenia dotacji i zasad wypłaty dotacji z budżetu gminy z uwzględnieniem 
ust. 12.

10. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 5 zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłuższy niż do 
30 listopada danego roku budżetowego.

11. W przypadku gdy wymiana źródła ciepła nie zostanie zrealizowana przez Wnioskodawcę    
w terminie określonym w umowie, wówczas Gmina nie udzieli dotacji, a Wnioskodawcy nie będzie 
przysługiwało roszczenie z tego tytułu.

12. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego  rozliczenia 
w terminie i na zasadach w niej określonych.

13. Po zrealizowaniu inwestycji, celem wypłaty dotacji ze środków budżetu Gminy Bierawa, 
Wnioskodawca  przedkłada w Urzędzie Gminy zgłoszenie zakończenia inwestycji i rozliczenie dotacji 
celowej na dofinansowanie wymiany źródła ciepła wraz z następującymi dokumentami:

1) kserokopia imiennego dokumentu - faktury VAT (rachunku) za zakup i zainstalowanie nowego źródła 
ciepła, zawierający informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz cenę urządzenia. W przypadku, 
jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny 
dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę - specyfikację do faktury lub rachunku 
pozwalającą na identyfikację poszczególnych wydatków, wystawione po dacie podpisania umowy 
o udzielenie dotacji;

2) protokół  odbioru  końcowego  podpisany  przez  Wnioskodawcę  i wykonawcę  robót  wraz 
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

3) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku montażu 
ekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe;

4) umowa z dostawcą gazu ( wprzypadku podłączenia do sieci gazowej);

5) certyfikaty potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5;
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6) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego 
źródła ciepła.

14. Podstawą do przekazania dotacji jest protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione 
przez Wojta Gminy osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania oraz funkcjonowania 
przedmiotu dotacji, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

Rozdział 5.
Zasady powołania i działania komisji oceniającej złożone wnioski

§ 9. 1. Wójt Gminy Bierawa powołuje komisję oceniającą złożone wnioski.

2. Do obowiązków komisji oceniającej należy:

1) sprawdzenie, ocena i kwalifikacja wniosków do dotacji celowej;

2) sporządzenie listy wniosków zakwalifikowanych do uzyskania dotacji;

3) dokonanie  w mieszkaniu/budynku oględzin zrealizowanej inwestycji przed i po jej zakończeniu,  
potwierdzone protokołami odbioru;

4) potwierdzenie faktycznego montażu nowego źródła ciepła.

3. Komisja oceniająca zobowiązana jest do ustalenia z Wnioskodawcą  terminu planowanych

oględzin i kontroli.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Wnioskodawca  jest zobowiązany do umożliwienia  przedstawicielom dotującego 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji, tj. pod względem zgodności    z umową.

2. Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli:

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta (Gminy Bierawa).

3. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty przekazania dotacji 
liczonym jak dla zaległości podatkowych, jeżeli w okresie 5 lat od daty wykonania inwestycji (odbioru 
robót) Wnioskodawca usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub zaprzestanie korzystania 
z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i powróci do ogrzewania paliwem 
w poprzednim systemie.

4. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości  
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą 
Bierawa umowy na rzecz nowego właściciela.

5. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane z otrzymaną 
dotacją, jeżeli są one wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

6. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty dotacji po weryfikacji wniosku, nie przysługuje z tego 
tytułu jakiekolwiek roszczenie.

7. Ubiegający się o przyznanie dotacji jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się 
z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad.

§ 11. Wzory wniosków, oświadczeń, umów, protokołów odbioru inwestycji, wniosków o wypłatę 
dotacji, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową określi Wójt Gminy w drodze 
zarządzenia.  

Id: 8609C70B-0587-4AE6-AD28-82BFFA2B923B. Podpisany Strona 5




