DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓ

Poz. 2852

Data: 2018.04.26 13:59:34

UCHWAŁA NR XXXV/302/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy
Łazy w latach 2018–2022
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519) Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Łazy w latach 2018-2022.
2. Dotacje celowe udzielane są w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw, a także wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Dotacje celowe udzielane będą w latach 2018-2022 ze środków pochodzących z umorzenia części
pożyczki udzielonej Gminie Łazy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
4. Osoby ubiegające się o dotację nie mają roszczenia o wypłatę dotacji.
§ 2. 1. Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na realizację inwestycji polegającej na likwidacji
dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej
(według normy PN EN 303-5:2012), gazowym lub olejowym i zastąpieniu go:
a) kotłem gazowym albo,
b) podłączeniem do sieci ciepłowniczej albo,
c) kotłem, bez dodatkowego rusztu, opalanym biomasą lub wyłącznie paliwem stałym, spełniającym
wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 10.
2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na inwestycję w budynkach oddanych do użytku przed
1 września 2017 r.
3. Dotacja może być przyznana wyłącznie jeżeli wiek likwidowanego kotła przekracza 8 lat. Ograniczenie
to nie dotyczy wymiany kotła opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy.
4. Wymiana starego źródła ciepła w postaci kotła gazowego, którego wiek wynosi nie mniej niż 10 lat, jest
możliwa wyłącznie na kocioł gazowy o wyższej lub równej sprawności niż w starym kotle.
5. Wymiana starego źródła ciepła w postaci kotła olejowego, którego wiek wynosi nie mniej niż 8 lat, jest
możliwa na kocioł gazowy, olejowy lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
6. O wieku kotła decyduje data produkcji na tabliczce znamionowej.
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7. Dotacja może być przyznana pod warunkiem likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
służących ogrzewaniu, przy braku innego źródła ciepła, z wyjątkiem:
1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, pod warunkiem
trwałego usunięcia podłączenia do przewodu kominowego,
2) gdy piec kaflowy lub kominek są objęte ochroną konserwatora zabytków lub stanowią element dekoracyjny
pomieszczenia w którym się znajdują, pod warunkiem trwałego usunięcia podłączenia do przewodu
kominowego,
3) kominków rekreacyjnych opalanych drewnem.
§ 3. 1. O dotację mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne.
2. O dotację może ubiegać się wyłącznie właściciel budynku lub części budynku (lokal) o uregulowanym
stanie prawnym położonego na terenie Gminy Łazy .
3. Posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca) może być pełnomocnikiem właściciela w zakresie
uzyskania i rozliczenia dotacji.
4. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Gminę Łazy.
5. Jeżeli budynek albo lokal stanowi przedmiot współwłasności umowę o dofinansowanie zawiera się
z Wnioskodawcą.
§ 4. 1. Dotacja nie może być przyznana częściej niż raz na 10 lat.
2. Za początek okresu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień wypłaty dotacji.
3. Dofinansowanie może zostać udzielone dla różnych nieruchomości lokalowych w jednym budynku pod
warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą.
§ 5. 1. Osoba ubiegająca się dotację składa na piśmie wniosek według wzoru określonego w załączniku
nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku dołącza się zdjęcie istniejącego źródła ciepła (np. pieca), które zostanie zlikwidowane.
§ 6. 1. Burmistrz określa termin składania wniosków, nie krótszy niż 5 kolejnych dni roboczych i podaje go
do publicznej wiadomości za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o wysokości środków
przeznaczonych na dotacje, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
2. W przypadku niewykorzystania w pierwszym terminie lub pozyskania dodatkowych środków
przeznaczonych na dotacje dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych terminów składania wniosków.
3. Zainteresowani mogą składać wnioski wyłącznie w terminie określonym w ust. 1.
4. Wnioski złożone przed terminem pozostawia się bez rozpoznania.
5. Wnioski złożone po terminie wpisuje się na listę rezerwową.
6. Wnioski składane są w Urzędzie Miejskim w Łazach w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach pok. 22.
7. Przyjmując wniosek oznacza się na nim dzień i godzinę wpływu oraz umieszcza się ich listę
uwzględniającą kolejność wpływu.
8. O dacie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.
9. Jeżeli wniosek zawiera braki, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni od doręczenia
wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
10. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 aktualizuje się listę Wnioskodawców wykreślając z niej
wnioski, które nie podlegają rozpoznaniu.
§ 7. 1. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania kwoty wskazanej
w § 6 ust. 1.
2. Po ustaleniu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji, jest ona podawana do publicznej
wiadomości. Na liście umieszcza się imiona i nazwiska Wnioskodawców.
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3. Wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej, a nie zostały zakwalifikowane ze względu na brak
środków finansowych muszą być ponowione w ogłoszonym kolejnym naborze.
§ 8. 1. W przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit a i c dofinansowaniem może być objęty
koszt wykonania przyłącza gazowego, zakupu wraz z montażem nowego źródła ciepła z niezbędną armaturą
tj. czopucha, wkładu kominowego (wyłącznie dla kotłów gazowych), pompy wymaganej do prawidłowego
obiegu i funkcjonowania instalacji c.o., zaworów, zespołów rurowych, izolacji rurociągów, naczynia
zbiorczego oraz innego osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania źródła ciepła.
2. W przypadku inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 lit b dofinansowaniem może być objęty koszt
wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz wewnętrzną instalacją c.o.
3. Dofinansowaniem mogą być objęte także koszty zakupu materiałów i urządzeń oraz roboty instalacyjne
i budowlane w obrębie źródła ciepła.
4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte koszty związane z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania
za wyjątkiem podłączenia do sieci ciepłowniczej.
5. Dofinansowaniem nie mogą być objęte koszty poniesione przed zawarciem Umowy pomiędzy Gminą
a Wnioskodawcą.
6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru producenta, typu
nowego źródła ciepła oraz wyboru wykonawcy.
7. Dostawa, demontaż starych oraz montaż nowych źródeł ciepła oraz serwis gwarancyjny należą do
Wnioskodawcy.
§ 9. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 z późn. zm.)
§ 10. 1. Kotły na paliwo stałe oraz kotły na biomasę objęte dotacją muszą spełniać wymagania klasy
5 według normy PN EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze – Cześć 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie".
2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 pozbawione dodatkowego rusztu musi posiadać certyfikat/
zaświadczenie/ sprawozdanie jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), lub innej
jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji, potwierdzający spełnienie przez urządzenie wymagań klasy 5.
3. Kotły gazowe muszą posiadać certyfikat/dokument potwierdzający sprawność kotła.
§ 11. 1. Wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 70% udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 2.000 zł - w przypadku lokali mieszkalnych
w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe)
2. Wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 70% udokumentowanych
kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł - w pozostałych przypadkach.

kosztów

§ 12. 1. Termin wykonania inwestycji nie może być dłuższy niż do 31 października roku w którym została
zwarta umowa na dofinansowanie.
2. Po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż do 15 dni od daty zakończenia inwestycji określonej
w umowie dotacji, Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia inwestycji na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do uchwały oraz dostarcza dokumenty:
1) oryginały faktur lub rachunków wraz z potwierdzeniem zapłaty z określonymi kosztami kwalifikowanymi,
wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania lub
za instalację nowego systemu ogrzewania, wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację
poszczególnych wydatków w celu opatrzenia jej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Łazach formułą
"Płatne ze środków budżetu Gminy Łazy w formie dotacji celowej w wysokości ........: z datą i podpisem.
2) w przypadku urządzeń grzewczych gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza
potwierdzającą prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji kotłowni,
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3) kserokopię protokołu próby szczelności instalacji gazowej po instalacji kotła gazowego,
4) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła tj. imienny dokument lub w przypadku
rozbiórki pieców kaflowych, oświadczenie potwierdzające wykonanie robót rozbiórkowych,
5) kserokopię warunków podłączenia do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej - w przypadku kiedy są
wymagane,
6) kserokopię innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej inwestycji,
7) kserokopię certyfikatu/ zaświadczenia/ sprawozdania/ świadectwa energetyczno - emisyjnego
wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez PCA, lub innej jednostki akredytującej w Europie,
będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji,
potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło na paliwo stałe lub biomasę standard emisyjny zgodny
z 5 klasą, pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN
EN 303-5:2012,
8) dokument potwierdzający sprawność kotła gazowego
9) dokumentację fotograficzną zabudowanego nowego źródła ciepła / wykonanej instalacji (c.o). Na
zdjęciach, powinny być widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki
znamionowe, itp.,
3. Wnioskodawca obowiązany jest potwierdzić kserokopie składanych dokumentów w zakresie ich
zgodności z oryginałami, poprzez umieszczenie na każdej stronie kserokopii sformułowania „potwierdzam
zgodność z oryginałem", opatrzonych datą i czytelnym podpisem.
§ 13. 1. Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wypłata środków nastąpi po:
1) dostarczeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2,
2) po przeprowadzeniu przez upoważnioną przez Burmistrza Łaz osobę kontroli zrealizowanej inwestycji
i potwierdzeniu, zgodności realizacji z zapisami niniejszej uchwały,
3) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych przez Urząd Miejski w Łazach
4) łączna wysokość bezzwrotnej pomocy ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć wysokości 100%
kosztów zadania.
3. Zaniechanie rozliczenia zadania zgodnie z uchwałą skutkuje wygaśnięciem umowy.
§ 14. Gmina Łazy ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania inwestycji zarówno w trakcie
realizacji, jak również w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji, na zasadach określonych w umowie dotacji.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/18
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy
w latach 2018-2022
Nazwisko i imię.............................................................................................................................
PESEL: ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania.......................................................................................................................
Nr telefonu.....................
Tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie inwestycja:
□ własność
□ współwłasność
□ inny
Rodzaj obiektu, w którym prowadzona jest inwestycja
□ dom jednorodzinny
□ dom wielorodzinny z osobnymi instalacjami c.o.
□ lokal mieszkalny
Adres obiektu, w którym planowana jest wymiana urządzenia grzewczego:
.......................................................................................................................................................
Nr działki ............................................... nr księgi wieczystej ......................................................
Rok oddania budynku do użytkowania .......................................................
Obecny sposób ogrzewania budynku:
Źródło ciepła:
Liczba źródeł ………………..
producent ................................................................... model .......................................................
Rok produkcji........................................................... paliwo.........................................................
Lp.
1

Planowany zakres wymiany starego
źródła ciepła na:
Kocioł węglowy

2

Kocioł na biomasę

3

Kocioł gazowy

4

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Wybór

Planowana wysokość kosztów
kwalifikowalnych inwestycji [zł]
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Ponadto oświadczam, że:
1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym i jest
użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją
administracyjną, projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.
3. Nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy, w tym zaległości
podatkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie dla potrzeb udzielenia dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych
………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

Wymagane załączniki:
1.) zdjęcie źródła ciepła (pieca), które zostanie zlikwidowane
Pouczenie:
1. Zgodnie z § 2 ust. 5 dotacja może zostać udzielona do budynku, w którym zainstalowane jest
tylko jedno źródło ciepła.
2. Brak wymaganych załączników stanowi podstawę do pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia.

………………………………….
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/302/18
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

......................................................
Nazwisko i imię

......................................................
Adres zamieszkania

…………………………………..
Adres inwestycji

.......................................................
Nr telefonu

Zgłoszenie zakończenia inwestycji

Zgłaszam zakończenie realizacji inwestycji objętej dotacją z budżety Gminy Łazy na
podstawie zawartej umowy dotacji nr…………….……………….. z dnia…………………
Do niniejszego zgłoszenia załączam:

1) oryginały faktur lub rachunków wraz z potwierdzeniem zapłaty z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów
związanych z nowym systemem ogrzewania lub za instalację nowego systemu
ogrzewania, wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację poszczególnych
wydatków
2) w przypadku urządzeń grzewczych gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii
kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu
kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
3) kserokopię protokołu próby szczelności instalacji gazowej po instalacji kotła gazowego,
4) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła tj. imienny dokument lub w przypadku rozbiórki pieców kaflowych, oświadczenie potwierdzające
wykonanie robót rozbiórkowych,
5) kserokopię warunków podłączenia do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej w przypadku kiedy są wymagane,
6) kserokopię innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej inwestycji,
7) kserokopię certyfikatu/ zaświadczenia/ sprawozdania/ świadectwa energetyczno emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez PCA, lub innej
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jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji, potwierdzającego spełnienie przez
nowe źródło na paliwo stałe lub biomasę standard emisyjny zgodny z 5 klasą, pod
względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych
w normie PN EN 303-5:2012,
8) dokument potwierdzający sprawność kotła gazowego
9) dokumentację fotograficzną zabudowanego nowego źródła ciepła / wykonanej instalacji (c.o). Na zdjęciach, powinny być widoczne również elementy identyfikujące
zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe, itp.,

Oświadczam, że na wykonana inwestycję otrzymałem/nie otrzymałem/ubiegam się
/nie ubiegam* się dotację z …………………………….…………………………………..w
wysokości ………………………zł.

……………………………….
Data

* niepotrzebne skreślić

…….…………………
podpis

