UCHWAŁA NR XV/118/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców
co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501,
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy
Świdnica na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych, na źródła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wyżej wymieniony Regulamin stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą ze środków własnych Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
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Załącznik do uchwały nr XV/118/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 stycznia 2020 r.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na wymianę pieców
co. i cwu. na paliwo stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy
Świdnica.
CEL DOFINANSOWANIA
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej przez Gminę Świdnica na finansowanie kosztów
inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz
benzo(a)pirenu do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, ograniczenia emisji
CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, propagowania technologii służących ograniczeniu niskiej emisji wśród
mieszkańców gminy Świdnica.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie pieców na paliwo stałe na inne źródło
ogrzewania następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych tj. osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2. Inwestorem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania mogą być osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.
3. Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie podmioty dysponujące aktem własności do nieruchomości.
Do wniosku o dofinansowanie dotowany zobowiązany jest załączyć oryginał aktualnego odpisu z księgi
wieczystej, nie starszego niż trzy miesiące. W przypadku braku przeprowadzonego postępowania spadkowego
nie jest możliwe ubieganie się przez taką osobę o dofinansowanie.
4. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych wymagane jest uzyskanie zgody
wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania objętego dofinansowaniem. Do wniosku Inwestor
zobowiązany jest załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania – załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
§ 3. 1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na paliwo stałe lub biomasę (np: paleniska i kotłownie indywidualne)
na nowoczesne źródło ciepła:
- kotły gazowe,
- kotły na paliwo stałe,
- kotły olejowe co.,
- kotły gazowo-olejowe co.,
- kotły elektryczne co.,
- kotły na biomasę co.,
- pompy ciepła lub paneli fotowoltaicznych, w przypadkach, gdy ich montaż będzie wiązał się z obniżeniem
emisji ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych
oraz budynków w budowie.
3. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, trwale związane z obiektem budowlanym, piece na
paliwo stałe z podajnikiem powinny ponadto posiadać aktualne świadectwo badań energetyczno – emisyjnych
wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację zgodności związanej z przepisami dot.
bezpieczeństwa produktu (CE lub B) wydanych przez producenta urządzenia.
4. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
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5. Inwestor zobowiązany jest dołączyć ekspertyzę urządzeń grzewczo – kominowych celem wskazania
wolnego przewodu kominowego na podłączenie pieca spalinowego oraz wentylacji budynku mieszkalnego.
6. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest
likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych
paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
a) pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
c) pieców objętych ochroną konserwatorską,
d) kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła i ciepłej wody
użytkowej.
W przypadkach opisanych w punkcie 6 lit. a) - c) konieczne jest odłączenie pieca od przewodu
kominowego.
7. Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu urządzenia grzewczego:
- na paliwo stałe klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa
oraz nie mogących posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego montaż,
- na paliwo gazowe.
ZASADY DOFINANSOWANIA
§ 4. 1. Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji.
2. W ogłoszeniu o naborze wniosków na udzielenie dotacji określa się między innymi wysokość środków
finansowych na dotacje przeznaczoną w danym roku kalendarzowym oraz termin, formę i miejsce składania
wniosków o dotację.
3. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Świdnica.
4. Gmina Świdnica udzieli dotacji w maksymalnej wysokości 50 % kosztów zakupu pieca, jednak
nie więcej niż 5.000,00 zł.
5. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym Regulaminie następuje z budżetu Gminy
Świdnica.
§ 5. 1. Dotacja udzielona z budżetu gminy udzielona będzie na wniosek właściciela nieruchomości lub
współwłaściciela, pod warunkiem otrzymania zgody od pozostałych współwłaścicieli.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składać można od 01 lutego do 30 marca każdego roku przy czym
w pierwszym roku funkcjonowania programu, wnioski można składać od 01 marca 2020 r. do 15 kwietnia
2020 r.
3. Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosków, do wysokości środków
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 5 dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38 –
pokój nr 9 oraz na stronie internetowej Gminy.
6. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, mieć dołączone wszystkie
wymagane załączniki oraz być podpisany.
7. Wniosek, pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli:
a) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku,
b) został złożony bez wymaganych załączników,
c) został złożony na nieodpowiednim formularzu,
d) nie został podpisany przez uprawnioną osobę i nie został uzupełniony w wymaganym terminie.
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8. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez wnioskodawcę jest niekompletny, Inwestor
zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia uzupełnić wniosek o wymagane
dokumenty lub dane. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokona Komisja
powołana przez Wójta Gminy Świdnica.
2. Po sprawdzeniu wniosku, w ciągu dalszych 21 dni kalendarzowych Inwestor otrzyma pisemne
powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania dofinansowania na wymianę pieca na paliwo stałe oraz
możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.
3. Podpisanie umowy musi nastąpić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
Nie stawienie się wnioskodawcy w określonym wyżej terminie traktowane będzie jako rezygnacja
z dofinansowania.
4. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania
w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
5. Dotacja nie może być przeznaczona na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji.
6. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
7. Wnioskodawcy, którym odmówiono udzielenia dotacji mogą wystąpić o udzielenie dotacji w kolejnych
latach.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW
§ 7. 1. Gmina udziela dotacji na:
- zakup nowego źródła ciepła,
- podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia
(wymagane oświadczenie),
2. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowalnych muszą spełniać warunki, o których mowa w §
3 ust. 3 regulaminu.
3. Do kosztów kwalifikowalnych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
- koszt demontażu starego kotła,
- koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
- zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- koszt robót wykonanych siłami własnymi przez dotowanego,
- koszt przebudowy instalacji co. i cwu.
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZLICZENIA DOTACJI
§ 8. 1. Po zakończeniu realizacji zadania, w terminie określonym w Umowie, nie później niż do
30 października dotowany składa pisemny wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi dokumentami:
a) kserokopię faktury VAT, wystawionej na inwestora, potwierdzającej poniesione wydatki – oryginał do
wglądu.
b) dokument potwierdzający zapłatę;
c) kserokopia zaświadczenia wystawionego przez kominiarza potwierdzającego przyłączenie nowego kotła do
przewodu kominowego oraz ewentualnie o liczbie trwale odłączonych pieców co. i cwu. na paliwo stałe,
pieców kaflowych oraz kominków – oryginał do wglądu.
d) informację o zrealizowaniu zadania objętego dotacją – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
e) dokument potwierdzający przekazanie starego kotła co. i cwu. do utylizacji.
2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
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3. Przed wypłatą dotacji osoby upoważnione przez Wójta Gminy Świdnica dokonają oględzin w miejscu
wykonania zadania, w celu sprawdzenia zgodności z umową. Z oględzin sporządzony zostanie protokół, który
stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. Potwierdzenie w protokole wykonania zadania przez dotowanego,
będzie podstawą do przekazania dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
4. Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy
ZWROT DOTACJI
§ 9. 1. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji jeżeli:
a) nowe źródło ciepła, na które otrzymał dotację zostanie zdemontowane, bądź zainstaluje dodatkowe (drugie)
źródło ciepła - w okresie 10 lat od wypłacenia przez Gminę Świdnica dotacji;
b) zaniecha korzystania z nowego źródła ciepła i powróci do ogrzewania w poprzednim systemie;
c) we wniosku lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do udzielenia wypłaty dotacji podał
nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja została wypłacona.
2. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 43)
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację zadania wymiany kotła co. i cwu. na paliwo
stałe.
Jako współwłaściciele nieruchomości położonej pod adresem ………………………..............
…………………………………………………………………………………………...............
oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym …………………………….., obręb geodezyjny
………………………… oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wymianę pieca co. i cwu. na paliwo stałe
na inne źródło ogrzewania w ramach udzielonej dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica.
…………………………………………
(czytelny podpis)
…………………………………………
(czytelny podpis)
…………………………………………
(czytelny podpis)
…………………………………………
(czytelny podpis)
…………………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany kotła co. i cwu. na paliwo
stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko / nazwa: ….…….…………………………………………...……..….……
2. Adres: ………………………………………………………………….…………...….…..…
3. PESEL …………………………………………………….………..…...………………….
4. Seria i nr dowodu osobistego………………………………………………………………..
5. Telefon kontaktowy: ….…………………………………….…………………..….…..….
II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
1. Adres: ………………………………………………………………………..…..……...……
2. Numer działki ewidencyjnej i obręb geodezyjny……………………..…….….…...……
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością1) :


własność



współwłasność

4. Informacje dotyczące rodzaju obiektu objętego wnioskiem o wymianę źródeł ciepła1:
 budynek jednorodzinny



budynek wielorodzinny

5. Opis stanu istniejącego
– powierzchnia ogrzewania [m2]: ………………………………..……
– liczba likwidowanych źródeł (pieców) [szt.]: ...…………….….……
– rodzaj obecnie użytkowanego pieca: …………………………………………………………
– rodzaj obecnie używanego paliwa podstawowego: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
– rodzaj obecnie używanego paliwa dodatkowego: ……………………………………………
6. Stan po modernizacji:
– rodzaj źródła ciepła po modernizacji1:
 kocioł na paliwo stałe klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 wyposażony w automatyczny
podajnik paliwa oraz nie mogących posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
montaż,
 kocioł na gaz ziemny, propan
– moc kotła po modernizacji [kW]: …………………………………………………………….
– inne uwagi: ……...…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………...………………………………
7. Koszt realizacji zadania:
– planowany całkowity koszt zadania: ………………………..……….. zł
– wnioskowana kwota dofinansowania (do 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł)
……………………………………………………..……… zł
III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
1. Oświadczam, że uzyskałem/am lub będę się ubiegał/a o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
z zakresu ochrony powietrza obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania, z innych bezzwrotnych
środków krajowych i/lub zagranicznych1.
1) Właściwe

zaznaczyć
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 nie



tak,

rodzaj przedsięwzięcia: ….………….…………………………..
źródło finansowania/nazwa programu: ……….…..……………..
……………………………………………………………….......
2. Oświadczam, że używane dotychczas źródło/a ogrzewania zostanie/ą w wyniku realizacji zadania
zdemontowane/trwale wyłączone z dalszego użytkowania.
3. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Gminy w Świdnica
nr
…………… z dnia ……………r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza na terenie gminy Świdnica.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (KOPIE WRAZ Z ORYGINAŁAMI DO WGLĄDU):
 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 jeśli zadanie tego wymaga – potwierdzona kopia decyzji pozwolenia na budowę wydana przez Starostę
Zielonogórskiego, opatrzona klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub kopia zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowalnych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę potwierdzona datą
wpływu do Starosty Zielonogórskiego wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu,
 jeśli nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych należy dołączyć zgodę pozostałych
właścicieli na realizację zadania,
 dokument ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych celem wskazania wolnego przewodu
kominowego na podłączenie pieca spalinowego oraz wentylacji budynku mieszkalnego.
…………..………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dofinansowaniem kosztów wymiany źródła
ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnicy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świdnica jest Wójt
Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@swidnica.zgora.pl, tel.:
683273115 w. 137.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do przyznania dotacji.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z dofinansowaniem kosztów wymiany źródła
ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
b i c RODO.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Wójta Gminy Świdnica w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi
umowy, takie jak operatorzy pocztowi, lub usługodawcy wykonujący zadania w ramach świadczenia usług
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty uprawnione do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania),
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie osobowych narusza przepisy prawa.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego (tj. poza EOG Europejski
Obszar Gospodarczy), jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym
profilowaniem.
……………………………………
(data i podpis)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ
1. Ja....................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym seria ......................
numer.......................................... informuję, że zrealizowałem/am zadanie polegające na wymianie pieca na
paliwo stałe poprzez zakup nowego źródła ciepła na nieruchomości, której jestem właścicielem, położonej na
działce nr …………………………………….. obręb ewidencyjny ……………………………………..
w miejscowości …………………………………….. przy ulicy …………………………………….. numer
……………..
.
W tym
celu
zostało
zamontowane
urządzenie…...........................................................................................................................................................
(wpisać
rodzaj
zainstalowanego
ogrzewania).
Wskazane
urządzenie
o mocy
.............................................................................
kW
zostało
zainstalowane
w............................................................................. (wskazać pomieszczenie) i ogrzewa nieruchomość
o powierzchni ....................... m2
2. W związku z powyższym proszę o dokonanie przez powołaną Komisję oględzin na mojej nieruchomości
celem potwierdzenia zamontowania kotła co. i cwu. oraz rozliczenia zadania pod względem formalnym.
3. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
..........................................................................
(podpis właściciela/najemcy nieruchomości)
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu
WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ
z budżetu gminy na wymianę pieców co. i cwu. na paliwo stałe na inne źródło ogrzewania
W związku ze zrealizowaniem zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Świdnica, w budynku
mieszkalnym znajdującym się pod adresem …………………………………………… w……………….,
zwracam/y się z prośba o wypłatę dotacji.
Do niniejszego wniosku załączam:
a) kserokopię faktury VAT, potwierdzającej poniesione wydatki – oryginały do wglądu.
b) dokument potwierdzający zapłatę,
c) kserokopia zaświadczenia wystawionego przez kominiarza potwierdzającego przyłączenie nowego kotła do
przewodu kominowego oraz ewentualnie o liczbie trwale odłączonych pieców na paliwo , pieców kaflowych
oraz kominków- oryginał do wglądu.
d) Kserokopię dokumentu (oryginał do wglądu) – aktualne świadectwo badań energetyczno – emisyjnych
wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację zgodności związanej z przepisami dot.
bezpieczeństwa produktu (CE lub B) wydanych przez producenta urządzenia.
e) informację o zrealizowaniu zadania objętego dotacją ( załącznik nr 3 do Regulaminu)
. ………………………………………..
(podpis Beneficjenta)
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu
PROTOKÓŁ MONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA
zakupionego w ramach udzielonej dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica poprzez
wymianę pieców co. i cwu. na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze
środków Gminy Świdnica.
Dnia ………………………………… o godzinie
zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica w składzie:

………………………..

Komisja

powołana

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
dokonała oględzin nieruchomości położonej na działce numer ……………………………… obręb
ewidencyjny ………………………………………….. w miejscowości ……………………… przy ulicy
………………………………………………………….. numer ………………………, której właścicielem
jest (są):
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
w zakresie montażu źródła ciepła.
W wyniku sprawdzenia, Komisja stwierdziła:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Wobec powyższego Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdziła, że zadanie objęte
dofinansowaniem zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
Podpisy członków Komisji:
1. ………………………………………………………………
2. …………………………………………………………..….
3. ……………………………………………………………...
Podpis Beneficjenta: …………………………………………..
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42
w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,
stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną
do wojewódzkich funduszy.
W myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm..) z budżetu gminy lub
budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.
Dotacja celowa określona w niniejszej uchwale stanowi rodzaj zachęty i wsparcia do podejmowania
działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Świdnica. Takie działania
przyczyniają się do poprawy jakości życia i ochronę zdrowia mieszkańców gminy. Podjęcie uchwały
spowoduje poniesienie wydatków finansowych z budżetu Gminy Świdnica związane z udzielaniem dotacji.
Ich wysokość określana będzie corocznie w uchwale w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Świdnica.
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