DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR 406/LXIV/18
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia
niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2018 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. „Wnioskodawcy” – rozumie się przez to podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej
„Pr.o.ś”, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości lub stosunku zobowiązaniowego;
2. „Systemie ogrzewania na paliwo stałe” – rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł
centralnego ogrzewania na paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drewno) lub piec kaflowy;
3. „Zadaniu” – rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, o których
mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 21 Pr.o.ś, polegających na trwałej likwidacji Systemu ogrzewania na paliwo stałe
i jego zmianie na: a.Ogrzewanie gazowe, b.Ogrzewanie olejowe, c.Kocioł zasilany pelletem.
4. „Dotacji” – rozumie się przez to dotację celową, w rozumieniu art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, z budżetu Gminy Chęciny, udzieloną na dofinansowanie Zadania;
5. „Okresie trwałości Zadania” – rozumie się przez to zachowanie i eksploatację zainstalowanego
w ramach realizacji Zadania urządzenia stanowiącego źródło energii cieplnej, zgodnie z warunkami niniejszej
uchwały, przez okres nie krótszy niż 5 lat, od dnia otrzymania Dotacji;
6. „Wniosku” – rozumie się przez to wniosek o udzielenie Dotacji na dofinansowanie Zadania;
7. „Umowie” – rozumie się przez to umowę o dofinansowanie Zadania w formie Dotacji, zawartą
pomiędzy Gminą Chęciny a Wnioskodawcą;
8. „Trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym” – rozumie się nieodwracalne
odłączenie oraz likwidację, poprzez zniszczenie, dotychczas używanego kotła opalanego paliwem stałym;
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Rozdział 2.
Ogólne zasady udzielania Dotacji
§ 2. Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie Zadań, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. będą realizowane na terenie nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Chęciny;
2. będą realizowane przez Wnioskodawców;
3. obejmą trwałą likwidację istniejących Systemów ogrzewania na paliwo stałe, stanowiących trwałe
wyposażenie budynku lub lokalu, w szczególności takich jak: piec lub kocioł centralnego ogrzewania;
likwidowane urządzenia muszą być trwale związane z podłożem lub elementem konstrukcji budynku, np.
poprzez ich wmurowanie, przyspawane, a w przypadku kotła centralnego ogrzewania połączone z kominem
i instalacją centralnego ogrzewania.
4. Dotacja nie dotyczy budynków nowobudowanych.
5. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Udzielenie Dotacji następuje na Wniosek.
2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przy
realizacji Zadania po zawarciu Umowy, do których zalicza się koszt zakupu urządzenia grzewczego i jego
montażu w przypadku instalacji:
1) gazowego urządzenia grzewczego,
2) olejowego urządzenia grzewczego,
3) urządzenia grzewczego zasilanego pelletem – 5 klasy energetycznej wg normy PN EN 303-5:2012.
3. Z kosztów kwalifikowanych wyłączony jest koszt wykonania ogrzewczej instalacji wodnej oraz
przewodów kominowych, koszty przenośnych urządzeń grzewczych.
4. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 3000,00 zł brutto (trzy tysiące 00/100 zł), płatną po
zrealizowaniu inwestycji.
5. Dotacją objęte mogą być wyłącznie urządzenia grzewcze fabrycznie nowe z gwarancją producenta, które
zostaną zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dotacją objęte mogą być wyłącznie urządzenia grzewcze zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu
producenta, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
7. Dotacja na realizacje Zadania na terenie jednej nieruchomości lub w wyodrębnionym lokalu albo
budynku, może być udzielona tylko jeden raz w Okresie trwałości Zadania.
8. Przyznawanie Dotacji w roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Chęciny.
Rozdział 3.
Kryteria wyboru Zadań do dofinansowania
§ 4. Ustala się następujące kryteria wyboru Zadań do dofinansowania w formie Dotacji:
1. formalne przez co należy rozumieć złożenie Wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej uchwały;
2. merytoryczne: a.wymienione w § 2 i § 3 ust. 2–7; b.zobowiązanie Wnioskodawcy do realizacji Zadania
w roku budżetowym przyznania Dotacji; c.zobowiązanie wnioskodawcy do zachowania Okresu trwałości
Zadania.
Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielania Dotacji
§ 5. 1. Nabór Wniosków rozpoczyna się po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze
Wniosków do Programu.
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2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: a.planowaną kwotę na przyznawanie Dotacji;
b.miejsce i termin składania Wniosków; c.wzór formularza Wniosku;
4. Wzór formularz Wniosku, powinien zawierać w szczególności: a.dane Wnioskodawcy; b.oznaczenie
nieruchomości (budynku lub lokalu) na terenie której Wnioskodawca planuje realizację Zadania;
c.oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości; w przypadku gdy tytuł ten nie stanowi prawa
własności albo prawa użytkowania wieczystego, do oświadczenia winna zostać załączona kopia dokumentu
potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością (w szczególności kopia umowy najmu, użyczenia),
oraz zgoda właściciela albo użytkownika wieczystego, na realizację Zadania;
d.zgodę wszystkich
współwłaścicieli, nieruchomości na dokonanie wymiany starego kotła c.o. na nowoczesne, ekologiczne źródło
ciepła, jeżeli Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości na terenie której planuje realizację
Zadania; e.opis planowanego Zadania; f.zestawienie planowanych kosztów realizacji Zadania.
5. Przyznawanie Dotacji odbywa się na podstawie Wniosku, który powinien zostać złożony na formularzu,
stanowiącym załącznik do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
6. Dotacja przekazywana jest jednorazowo, w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji
zadania, do kwoty określonej w § 3 ust. 4 i jest przyznawana po wykonaniu danego zadania.
7. Nabór Wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym z tym zastrzeżeniem, że wnioski, można składać
nie później niż do 31 sierpnia 2018 roku.
8. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.
9. Ocena wniosków zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi w miejscu planowanej realizacji
Zadania: termin oględzin zostanie uzgodniony z Wnioskodawcą. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony
zostanie protokół.
10. Wnioski zostaną poddane ocenie, w terminie 21 dni od daty ich wpływu.
11. W przypadku gdy Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca zostanie jeden raz
wezwany, do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Uzupełniony Wniosek
podlega ponownej ocenie, o której mowa w ust. 10.
12. Wniosek podlega odrzuceniu jeżeli: a.nie został uzupełniony w trybie określonym w ust. 11; b.nie
spełnia wymogów formalnych; c.został złożony w trakcie realizacji Zadania lub po jego zakończeniu; d.nie
odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa w ust. 10; e.nie odpowiada innym
wymogom określonym w niniejszej uchwale;
13. Zawiadamia się Wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia Wniosku.
14. Pozytywna ocena Wniosku stanowi podstawę do zawarcia Umowy.
15. Zawiadamia się Wnioskodawców o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Niestawienie się
Wnioskodawcy w miejscu i terminie wyznaczonym lub odmowę zawarcia Umowy, uznaje się za rezygnację
Wnioskodawcy z dofinansowania Zadania.
16. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji Zadania po zawarciu Umowy, w terminie i na zasadach
w niej określonych.
Rozdział 5.
Tryb postępowania w sprawie rozliczenia Dotacji
§ 6. 1. Dotacja zostanie wypłacona zgodnie z warunkami zawartej Umowy i niniejszej uchwały.
2. Po zakończeniu realizacji Zadania Wnioskodawca składa podpisany wniosek o rozliczenie Dotacji,
w terminie określonym w Umowie.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, Wnioskodawca winien załączyć: a.Protokół odbioru wykonanego
systemu ogrzewania przez osobę uprawnioną, jeżeli taki wymóg wynika z obowiązujących przepisów prawa,
oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie Zadania, w zależności od rodzaju instalowanego nowego
urządzenia grzewczego np.: karta gwarancyjna, protokół montażu, protokół odbioru technicznego, protokół
kominiarski, protokół badania szczelności instalacji gazowej zasilającej urządzenie, poświadczenie wydane
przez uprawnionego instalatora; b.kopię faktury lub rachunku, potwierdzającego poniesienie kosztów zakupu
nowego urządzenia grzewczego ze wskazaniem jego ceny wraz z potwierdzeniem zapłaty; c.Oświadczenie
o trwałej likwidacji systemu ogrzewania na paliwo stałe; Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty
w oryginale do wglądu oraz dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez
Wnioskodawcę oraz opatrzone datą.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zostaną poddane ocenie, w terminie 21 dni od daty ich wpływu.
5. Ocena wniosków, o których mowa w ust. 2, zostanie poprzedzona oględzinami przeprowadzonymi
w miejscu realizacji Zadania. Termin oględzin zostanie uzgodniony z Wnioskodawcą. Z przeprowadzonych
oględzin sporządzany zostanie protokół.
6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca
zostanie jeden raz wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie, o której mowa w ust. 4.
7. Wniosek , o którym mowa w ust. 2, podlega odrzuceniu jeżeli: a.nie został uzupełniony w terminie
określonym w ust. 6;
b.nie spełnia wymogów formalnych;
c.Zadanie nie zostało wykonane zgodnie
z Umową i niniejszą uchwałą; d.nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa
w ust. 5;
e.nie odpowiada innym wymogom określonym w niniejszej uchwale.
Zawiadamia się
Wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
8. Pozytywna ocena wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji.
9. Dotacja nie może dotyczyć wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego
finansowania).
Rozdział 6.
Kontrola trwałości Zadania
§ 7. Dotacja zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli:
1. Wnioskodawca nie zapewni zachowania Okresu trwałości Zadania;
2. Wnioskodawca w Okresie trwałości Zadania wymieni urządzenie grzewcze zainstalowane w ramach
realizacji Zadania na inne urządzenie o gorszych parametrach;
3. Wnioskodawca w okresie 5 lat od daty otrzymania Dotacji zamontuje w miejscu realizacji Zadania
urządzenie grzewcze niespełniające warunków niniejszej uchwały.
4. Wnioskodawca złoży niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o trwałej likwidacji systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym.
§ 8. Przyznana kwota Dotacji pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Danuta Mochocka

