UCHWAŁA NR XXII/215/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu
pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do
uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”, ze środków budżetu Gminy
Głuchołazy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) - Rada Miejska w Głuchołazach uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu
pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania
wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy
przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących wymianę indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, którego treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
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Załącznik do uchwały Nr XXII/215/20
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.
"Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania
wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy” ,
ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków regionalnego programu operacyjnego
województwa opolskiego na lata 2014-2020,
działanie 5.5 ochrona powietrza
Rozdział 1.
Warunki i kryteria udzielania dotacji
§ 1. 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza przez wysokoemisyjne systemy grzewcze,
określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na realizację zadań w ramach
projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do
uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”, ze środków budżetu Gminy
Głuchołazy, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 (zwanego dalej RPO WO 2014-2020), działanie 5. 5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację
i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne
realizowanych na terenie Gminy Głuchołazy.
2. Zadanie będzie współfinansowane ze środków RPO WO 2014-2020, w związku z czym ogólne zasady
realizacji wyznaczają akty prawne i dokumenty programowe, tj. RPO WO 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych RPO WO 2014-2020, wytyczne horyzontalne i szczegółowe Ministra Rozwoju.
§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego przez:
1) trwałą likwidację dotychczasowych wysokoemisyjnych
w budynku/lokalu, którego dotyczy dotacja;

źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

2) zainstalowanie niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, tj. kondensacyjny kocioł gazowy, zaś w przypadku
gdy podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomiczniepiec elektryczny, kocioł opalany biomasą, pompa ciepła lub pompa ciepła z towarzyszeniem mikroinstalacji
OZE w postaci paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby budynku;
3) użytkowanie wyłącznie ekologicznego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła
w budynku/lokalu w okresie trwałości projektu, który obejmuje 5 lat od ostatniej płatności dokonanej przez
Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Głuchołazy w ramach umowy w związku
z realizacją projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów
grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”
2. Poprzez wyskoemisyjne źródła ciepła należy rozumieć źródła nie spełniające norm emisyjnych
Ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5.
3. Poprzez trwałą likwidację źródeł ciepła należ rozumieć usunięcie kotłów z pomieszczeń w których się
znajdowały i zezłomowanie, a w przypadku palenisk ich wyburzenie z wyjątkiem pieców objętych ochroną
konserwatorską, w powyższym przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia o odłączeniu pieca od
przewodu kominowego;
4. Inwestycje objęte dofinansowaniem muszą być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie
ochrony środowiska, a nowe źródła ciepła powinny być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania na
terenie Polski, a także:
1) wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie posiadać rusztu awaryjnego (jeśli dotyczy);
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r.
W sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( jeśli dotyczy);
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3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem ( jeśli
dotyczy);
4) charakteryzować się
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia
21 października 2009r. Ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do
stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.
5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, koniecznych do
realizacji zadania, którymi są:
1) demontaż/ likwidacja dotychczasowego źródła ciepła;
2) zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z osprzętem i armaturą niezbędnymi do właściwego
funkcjonowania nowego źródła ciepła;
3) wykonanie instalacji wewnętrznej w nieruchomości, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego
źródła ciepła;
6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) roboty budowlano- montażowe, instalacyjne i wykończeniowe niezwiązane bezpośrednio z celami
działania, w tym prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń, w których zlokalizowane będą
dofinansowane źródła ciepła;
2) koszty transportu likwidowanego, indywidualnego źródła ciepła oraz zakupowanych urządzeń
i materiałów;
3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
4) wydatki związane z wykonaniem lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, których poniesienie nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego
źródła ciepła.
5) opłaty przyłączeniowe;
6) budowę zewnętrznych sieci grzewczych;
7) pokrycie kosztu robót wykonanych siłami własnymi wnioskodawcy;
8) pokrycie kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z Gminą
Głuchołazy.
7. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
8. Dotacja udzielana jest jednorazowo dla danej nieruchomości.
9. W przypadku gdy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z innych programów finansowych ze
środków publicznych może otrzymać dofinansowanie tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał
dofinansowania z innych programów.
§ 3. 1. Dotacji udziela się Wnioskodawcy, który wykorzystuje nieruchomość na cele mieszkaniowe oraz
wziął udział w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła zgodnie z wytycznymi RPO WO 2014-2020,
poddał się ocenie energetycznej nieruchomości a wymiana dotychczasowego źródła ciepła spowoduje
obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza zgodnie z głównym celem przyznania dotacji.
2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawcą może również być
osoba fizyczna, która nie wzięła udziału w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła zgodnie
z wytycznymi RPO WO 2014-2020, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w §2.
3. Przyznanie dotacji dla wnioskodawców z listy rezerwowej będzie uzależnione od rezygnacji z Projektu
Wnioskodawców, o których mowa w ust. 1 lub w przypadku powstania oszczędności w Projekcie. Wnioski
z listy rezerwowej będą procedowane pod warunkiem zgodności deklarowanego typu inwestycji oraz uzyskania
efektów ekologicznych i rzeczowych nie gorszych niż deklarowana dla Inwestycji, dla której złożono
rezygnację, oraz rankingowane według wskaźników redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO.
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4. Dotacja może zostać udzielona Wnioskodawcom posiadającym tytuł własności/współwłasności do lokali
mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym. W przypadku, gdy wnioskodawca
nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda współwłaścicieli na wykonanie zadania.
§ 4. 1. Wysokość dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków RPO WO 2014-2020 w ramach
projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do
uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy” wynosi odpowiednio:
1) ze środków RPO WO 2014-2020: 34% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4420,00zł
2) ze środków budżetu Gminy Głuchołazy: 34% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4420,00zł.
2. Różnica pomiędzy wartością wykonanej inwestycji a kwotą otrzymanej dotacji stanowi wkład własny
wnioskodawcy.
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
§ 5. 1. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez
stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”, składa wniosek o dotację z udziałem środków RPO WO 20142020
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule własności/ współwłasności do władania nieruchomością/lokalem lub
odpis z księgi wieczystej;
2) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej
własności lokali, na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, zawierającą
upoważnienie dla osoby składającej wniosek do reprezentowania przez nią wszystkich współwłaścicieli
w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji
i jej rozliczenia;
3) pełnomocnictwo notarialne lub sporządzone na piśmie w tut. Urzędzie w obecności pracownika właściwej
komórki organizacyjnej do reprezentowania właścicieli nieruchomości, w przypadku kiedy z wnioskiem
występuje pełnomocnik.
4) oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę lub wykonaniu zgłoszenia robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy);
3. Złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami
określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze.
4. W przypadku złożenia wniosku zwierającego braki formalne, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.
5. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach.
6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, z zastrzeżeniem, że w pierwszej
kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone dla nieruchomości, dla których Gmina Głuchołazy
przeprowadziła już uproszczoną ocenę energetyczną. Pozostałe wnioski są weryfikowane i wpisywane na listę
rezerwową.
7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
8. W przypadku kiedy na dany lokal mieszkalny wpłynie więcej niż jeden wniosek o dotacje, rozpatrzony
będzie tylko wniosek który wpłynął wcześniej do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Pozostałe wnioski
pozostaną bez rozpatrzenia.
9. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy
Głuchołazy w danym roku budżetowym.
10. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz terminie zawarcia umowy lub odmowie udzielenia dotacji
wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.
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11. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia umowy dotacji w wyznaczonym terminie, uznaje się
za rezygnację udziału w projekcie pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany
systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy”.
12. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą
Głuchołazy a wnioskodawcą.
2. Umowa dotacji powinna zawierać m.in.:
1) cel, na jaki dotacja została przyznana;
2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności;
3) określenie terminu realizacji inwestycji;
4) tryb kontroli wykonania inwestycji;
5) określenie warunków rozliczenia dotacji;
3. Kwota dotacji wypłacana będzie w dwóch transzach na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy
w terminach wskazanych w umowie dotacji z uwzględnieniem §7 ust. 1.
§ 7. 1. Po zrealizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni od zakończenia zadania, Wnioskodawca składa wniosek
o wypłatę drugiej transzy i rozliczenie dotacji.
2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:
1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie zawarcia
umowy o dotację wraz z potwierdzeniem ich zapłaty;
2) oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi
obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności i według wiedzy fachowej;
3) potwierdzenie likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania poprzez przedłożenie kserokopii karty
przekazania odpadów za wyjątkiem pieców objętych ochroną konserwatorską w powyższym przypadku
konieczne jest przedłożenie oświadczenia o odłączeniu pieca od przewodu kominowego;
4) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania.
5) Protokół odbioru systemu ogrzewania przez uprawnione osoby lub jednostki wystawiony na
wnioskodawcę.
3. Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż
wymienione w ust. 2, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.
4. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, pracownicy upoważnieni przez
Burmistrza Głuchołaz mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu
sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową.
5. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Głuchołazy 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 wypłaty dotacji w celu spełnienia
wymogu zachowania trwałości projektu.
6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi do budżetu
Gminy Głuchołazy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
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7. W przypadku zbycia nieruchomości, w której dokonano wymiany źródła ciepła w ramach umowy
o udzielenie dotacji, bądź też ustanowienia ograniczenia prawa rzeczowego na tej nieruchomości, oddania jej
w najem, dzierżawę bądź inne użyczenie w okresie trwałości projektu. Wnioskodawca zobowiąże nowego
właściciela do zachowania trwałości projektu oraz dochowania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej
umowy. Beneficjent jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia Gminie Głuchołazy pisemnego
zobowiązania nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu rzeczowego inwestycji w okresie
trwałości projektu.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Burmistrz Głuchołaz określi w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń, które
obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.
2. Burmistrz Głuchołaz ogłosi nabór wraz z terminem składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne.
3. W związku ze współfinansowaniem Projektu ze środków RPO WO 2014-2020, w sprawach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy dokumentów programowych, w szczególności:
Regionalnego Programu Operacyjnego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wytycznych
horyzontalnych i szczegółowych Ministra Rozwoju oraz właściwe przepisy prawa.
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