UCHWAŁA NR XVII/189/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Brenna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) Rada Gminy
Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Brenna w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/189/17
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 lutego 2017 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Brenna
§ 1.
Definicje
1. Plan – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna w rozumieniu uchwały Rady Gminy
Brenna nr XII/130/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.
2. Dotacja – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu Gminy Brenna na sfinansowanie kosztów
poniesionych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą starych niskosprawnych źródeł ciepła
na nowe wysokosprawne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Brenna.
3. Gmina - Gmina Brenna.
4. Inwestor – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), będący
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego
posiadającym zgodę właściciela na wymianę źródła ciepła.
5. Budynek mieszkalny – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych.
6. Stare źródło ciepła – niskowydajny, niskosprawny i nieekologiczny kocioł węglowy komorowy
zasypowy lub piec kaflowy.
7. Nowe źródło ciepła – ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła takie jak: urządzenia
z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe lub kocioł na biomasę, posiadające aktualny certyfikat
energetyczno-emisyjny wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 3035:2012, a także kocioł gazowy oraz kocioł olejowy.
8. Lista Inwestorów – lista wnioskodawców po pozytywnej kwalifikacji, mieszczących się w limitach
określonych na dany rok realizacji Planu.
9. Lista Rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych wnioskodawców.
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10. Umowa – umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach realizacji Planu, zawarta
pomiędzy Gminą, a Inwestorem.
11. Pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z
18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rolnym.
§ 2.
Zasady ogólne udzielenia dofinansowania
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła,
polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła
ciepła zabudowanego w sposób trwały w budynku mieszkalnym w ramach realizacji Planu.
2. Celem przyznawania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą starych
niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Brenna.
3. Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania będzie udzielone ze środków budżetu Gminy Brenna
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na podstawie umowy zawieranej w formie
pisemnej.
4. Podpisując umowę o udzielnie dotacji Inwestor zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie,
zakresie i na zasadach w niej określonych.
5. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja istniejących do tej pory w budynku
mieszkalnym wszystkich kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła na
paliwo stałe, np. piec kaflowy i zainstalowanie nowego źródła ciepła stanowiące główne źródło ciepła
w budynku mieszkalnym, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
6. Dopuszcza się stosowanie źródeł pomocniczych, takich jak: dogrzewanie za pomocą energii
elektrycznej, LPG oraz kominka dekoracyjnego opalnego drewnem pod warunkiem, iż urządzenie to
służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji
rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń.
7. Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła ciepła i korzystania z paliw ekologicznych
do ogrzewania budynku mieszkalnego, w którym wykonano inwestycję zgodnie z zasadami niniejszego
regulaminu, w okresie co najmniej 5 lat od jej realizacji.
8. Regulamin nie przewiduje dofinansowania do wymiany źródła ciepła w budynkach w trakcie budowy
(tj. nie oddanych do użytkowania).
9. Kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani
elementów umożliwiających jego zamontowanie.
10. Dotację przyznaje się tylko raz dla danego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
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11. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
12. Łączną wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego regulaminu
ustala corocznie Rada Gminy w Brennej, zatwierdzając budżet Gminy Brenna na dany rok budżetowy.
13. Realizacja Planu oraz zakres prac realizowanych w ramach Planu będzie uzależniony od możliwości
finansowych Gminy Brenna.
§ 3.
Warunki uczestnictwa w Programie i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.
1. W celu zawarcia umowy o dotację Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji
(wzór wniosku o udzielnie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego
dołączyć stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).
2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, c, d i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, niebędące właścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody właściciela lub właścicieli nieruchomości do złożenia
wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
3. Dotacja udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (w związku z nieruchomością,
na której realizowana będzie inwestycja) stanowi pomoc de minimis, a udzielenie tej pomocy następuje
na zasadach określonych w rozporządzeniu 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013 r.) i przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
4. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez Inwestora, dla którego udzielona dotacja stanowić
będzie pomoc de minimis należy dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w
dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenia o takiej pomocy w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 1407/2013 z
18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) zobowiązane są do przedłożenia
informacji określonych 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.), natomiast podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w
rozumieniu rozporządzenia 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.
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Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) zobowiązane są do przedłożenia informacji określonych w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 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).
5. Udzielanie pomocy de minimis dla Inwestora prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe,
jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch
poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000,00 EUR, a w sektorze
transportu drogowego towarów 100.000,00 EUR z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 Rozporządzeniem
Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eropejskiej do pomocy de minimis (D. U. UE L 352/1 z dnia 24
grudnia 2013 r.).
6. Udzielanie pomocy de minimis dla Inwestora prowadzącego działalność w zakresie podstawowej
produkcji produktów rolnych jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie
bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej 15.000,00 EUR (D. U. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
7. Wnioski o udzielenie dotacji składać można w Urzędzie Gminy Brenna - w trybie ciągłym, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 7 pkt b).
8. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, wójt dokonuje jego weryfikacji pod względem
formalnym i merytorycznym oraz ustala, czy wniosek kwalifikuje się do dotacji.
9. Gmina ma prawo wezwać Inwestora do wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku oraz niezbędnych
dokumentów w celu jego rozpatrzenia.
10. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia,
zostaną odrzucone.
11. Wójt Gminy Brenna odmawia zawarcia umowy, jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia
wymogów określonych Regulaminem.
12. Po weryfikacji wniosków wójt:
a) wpisuje wnioski na Listę Inwestorów (aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków
finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy) lub na Listę Rezerwową
wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji,
b) informuje wnioskodawców o podjętych ustaleniach i sposobie rozpatrzenia ich wniosków oraz
o terminie i miejscu podpisania umowy.
13. W razie nie podpisania umowy o udzielenie dotacji przez Inwestora w terminie 14 dni od wyznaczonej
daty, z przyczyn leżących po jego stronie, nastąpi odmowa udzielenia dotacji.
14. W przypadku rezygnacji Inwestora zakwalifikowanego do udzielenie dotacji, dotacja może zostać
przyznana kolejnemu Inwestorowi spełniającymi warunki do udzielenia dotacji.
15. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Inwestorów zostanie ona uzupełniona o kolejnego
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Inwestora z Listy Rezerwowej.
16. Umowy będą zawierane w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych w
budżecie Gminy Brenna na dany rok.
17. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji w danym roku z uwagi na:
a) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy;
b) złożenie wniosku w terminie niegwarantującym, w ocenie Dotującego, możliwości wykonania i
całkowitego rozliczenia zadania opisanego we wniosku w terminie do dnia 31 października
danego roku.
18. Kolejność na listach jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu
Gminy Brenna.
19. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
20. Przystępując do Planu Inwestor oświadcza, że:
a) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do nieruchomości, zlokalizowanej w granicach
Gminy, objętej Wnioskiem. W przypadku, gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody właściciela/właścicieli na przystąpienie do
Planu. Oświadczenie właściciela zawierające jego zgodę powinno zawierać podpis
poświadczony notarialnie, lub uwierzytelniony przez Wójta Gminy Brenna,
b) prowadzi lub nie prowadzi działalności gospodarczej,
c) budynek został oddany do użytkowania,
d) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Brenna;
e) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
f) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji Planu, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922),
g) w przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania, Inwestor
zwróci otrzymaną dotację wraz odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe.
21. Realizacja zadania winna nastąpić w terminie do dnia 31 października danego roku.
22. Inwestor w tym terminie zobowiązany będzie do przedłożenia wniosku o wypłacenie dotacji (wzór
wniosku stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami:
a) Oryginał faktury VAT lub rachunku na zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła, która po
odnotowaniu na niej wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi (faktura lub rachunek
musi być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji).
b) Potwierdzenie

dokonania

zapłaty

(chyba,

że

informacja

została

zamieszczana

na

fakturze/rachunku).
c) Imienny dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji,
wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie zezłomowania pieca).
W przypadku likwidacji ogrzewania piecowego (ceramiczne murowane piece lub murowane
trzony kuchenne), dokumentem potwierdzającym może być protokół z wykonania robót
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rozbiórkowych lub oświadczenie o zlikwidowaniu wszystkich źródeł ciepła w budynku
(pieców, trzonów kuchennych itd.), zasilanych paliwem stałym (węgiel, drewno itd.).
d) Opinię kominiarską.
e) Protokół odbioru montażu ogrzewania wystawiony przez wykonawcę.
f) Dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania,
np. deklaracja zgodności, certyfikat.
g) Certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez laboratorium badawcze posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów dla 5 klasy
kotłów wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 (w przypadku kotłów na paliwo
stałe).
h) Dokumentacja fotograficzna zabudowanego źródła ciepła. Na zdjęciach powinny być widoczne
również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe.
i) W przypadku montażu kotłów gazowych dodatkowo:


pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez
Starostę Cieszyńskiego, albo



kopia potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa
Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z przebudową istniejącej
instalacji, jeśli instalacja ta wymagała przebudowy, albo



oświadczenie wykonawcy robót o braku konieczności przebudowy wewnętrznej
instalacji gazowej w przypadku podłączenia kotła gazowego do istniejącej już
instalacji,



protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,



umowę dostawy gazu ziemnego.

23. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie, skutkuje wygaśnięciem
Umowy.
24. Dotacja zostanie przekazana Inwestorowi w sposób określony w zawartej Umowie o udzielenie dotacji.
25. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.
26. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła
oraz wyboru Dostawcy i Instalatora.
27. Inwestor może przenieść uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Planie na następcę prawnego w
przypadku zawarcia umowy darowizny nieruchomości, na której ma być realizowany Plan, na rzecz
osób bliskich.
28. W przypadku zbycia budynku w okresie trwałości projektu zobowiązania wynikające z zawartych
umów dotyczących uczestnictwa w programie przechodzą na kolejnych właścicieli budynków, a
Inwestor zobowiązany jest uzyskać na piśmie i przedstawić Gminie stosowne zobowiązanie nabywcy
nieruchomości.
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§ 4.
Warunki dofinansowania zadania
1. Dotację mogą uzyskać Inwestorzy, które mają uregulowaną gospodarkę odpadami (złożyli stosowną
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy lub posiadają
umowę na wywóz odpadów).
2. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji
zadania po jego zakończeniu.
3. Kwota dofinansowania wynosi 50 % łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 4 000 zł.
4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych tj. na zakup i
montaż nowego źródła ogrzewania (nie będą uznane za koszty kwalifikowane wydatki związane z
samodzielnym montażem urządzeń).
5. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, np. grzejników
elektrycznych, olejowych, na propanbutan, termowentylatorów, elektrycznych podgrzewaczy wody,
kominków oraz pieców kuchennych.
6. Nie udziela się dotacji na wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień
wymaganych przepisami prawa, wykonanie podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej,
odbiorów kominiarskich, budowę, przebudowę i remont przewodu kominowego, przebudowę lub
budowę wewnętrznej instalacji gazowej, gdy taka jest wymagana, zakupu dodatkowego wyposażenia,
kosztów zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz na pokrycie kosztów eksploatacji urządzenia
grzewczego.
7. Warunkami koniecznymi do uzyskania dofinansowania do kosztów przedsięwzięcia są:
a) rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w budynku
mieszkalnym lub lokalu starego źródła ciepła i zainstalowanie nowego źródła ciepła,
b) realizacja przedsięwzięcia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października
danego roku,
c) nie zaleganie z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Brenna,
d) prawidłowe rozliczenie zadania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 5.
Wyłączenie Inwestora z Programu
1. Inwestor związany jest warunkami Planu i Regulaminu w okresie od złożenia wniosku do końca okresu
trwałości zadania, tj. do upływu 5-ciu lat od daty zakończenia całości zadania.
2. Wyłączenie Inwestora z Planu może nastąpić:
a) na wniosek Inwestora złożony w Urzędzie Gminy w Brennej,
b) na skutek odstąpienia Inwestora od podpisania Umowy,
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c) na skutek nie dopełnienia warunków Umowy przez Inwestora.
§ 6.
Zasady kontroli
1. Wójt gminy Brenna lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli na terenie
nieruchomości od momentu podpisania umowy, w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w pkt 1
wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania oraz
nieruchomości objętej dotacją.
3. Zakres kontroli może obejmować:
a) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,
b) sprawdzenie zgodności wykonania zadania z umową i niniejszym Regulaminem,
c) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
5. Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz przez
osoby przeprowadzające kontrolę.
6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu.
Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy Brenna.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zawartych w protokole oraz po
przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu, Wójt Gminy Brenna ma prawo:
a) wezwać wnioskodawcę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
b) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
c) żądać zwrotu dotacji.
§ 7.
Zasady zwrotu dofinansowania
1. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak za zaległości podatkowe,
w następujących przypadkach:
a) w przypadku eksploatacji instalacji niezgodnej z warunkami eksploatacji oraz zaleceniami
producenta,
b) w przypadku likwidacji nowego źródła ciepła (demontaż/odłączenie) lub zaprzestania
korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i powrócenie do
ogrzewania paliwem w poprzednim systemie, przed upływem 5 lat od wykonania inwestycji
(odbiór robót),
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c) w przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku, oświadczeniach i umowie oraz
innych określonych w niniejszym Regulaminu,
d) w przypadku, gdy nowe źródło ciepła zostało zainstalowane w budynku w trakcie budowy,
e) w przypadku zamontowania dodatkowego ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu, w
postaci urządzeń niespełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
f) w przypadku odmowy dostępu upoważnionym osobom kontrolującym do dofinansowanej
instalacji oraz dokumentów dotyczących realizacji zadania,
g) nieprzestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.
§ 8.
Załączniki
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
a) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Brenna na
dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła (załącznik nr 1)
b) wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu gminy Brenna na dofinansowanie
wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła dotacji (załącznik nr 2)
c) wzór oświadczenia właściciela/ współwłaściciela (załącznik nr 3)
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Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Brenna

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRENNA NA DOFINANSOWANIE
POTWIERDZENIE WPŁYWU
WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA W ……..… ROKU

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU
1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku:

WÓJT GMINY BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
B.1 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
2. Forma władania nieruchomością:

1)

………………………………………………………………………………………………….

B.2 SKŁADAJĄCY WNIOSEK
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
3. Składający wniosek:

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2)*

5. Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

B.4 ADRES4)
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12. SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
13. ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

12. Nr lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego wniosek
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

22. Nr lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO / LOKALU MIESZKALNEGO
W KTÓRYM NASTĄPI WYMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
C.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI
26. Gmina

GMINA BRENNA
27. Miejscowość

28. Ulica

29. Nr domu

30. Nr lokalu5)

C.2 RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
31. Rodzaj budynku objętego wnioskiem:

C.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
32. Informacja czy w budynku/lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym
działalność prowadzona w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz produkcji, przetwórstwa
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury:

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
34. Nowe źródło ogrzewania:

wanie gazowe
-EN
303-5:2012
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E. INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
34. Istniejące źródło ogrzewania przeznaczone do zlikwidowania:

F. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA
DOTACJA:
35.Nazwa banku:
36.Numer rachunku:
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

G. ZAŁĄCZNIKI
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
37. Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do wniosku o udzielenie dotacji:
6)
7)

8) 9)

H. OŚWIADCZENIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
38. Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła:

e finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Brenna w celu przeprowadzenia procedury
udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie służące wymianie systemów ogrzewania na
ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Brenna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Wójt
Gminy Brenna. Administrator informuje o prawie dostępu do danych oraz prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy.
Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.
W przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania, dotację zwrócę wraz z odsetkami
w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
Oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Brenna dotacji celowej do instalacji ekologicznego ogrzewania,
będzie ono jedynym urządzeniem grzewczym. Oświadczam także, że trwale zlikwiduję istniejące nieekologiczne
źródło ogrzewania, które obecnie zainstalowane jest w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest nowa
inwestycja podlegająca dotacji celowej ze środków budżetu gminy.
W przypadku udzielenia przez Gminę Brenna dotacji celowej do ekologicznej instalacji, wyrażam zgodę na
przeprowadzenie, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Brenna, oględzin przedmiotowej instalacji w
budynku mieszkalnym/lokalu* potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, a także
do przeprowadzenia oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji.
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Oświadczam, iż budynek objęty wnioskiem został oddany do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane
Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest / jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej *.
Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT *
Z tyłu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT *
(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto)
39. Numer telefonu kontaktowego
40. Data

41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

OBJAŚNIENIA
1)

Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu prawnego np.
dzierżawa, użyczenie.
2)

Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną, przedsiębiorcą
lub
jednostką
sektora
finansów
publicznych
będącą
gminną
lub
powiatową
osobą
prawną.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika.
3)

Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4)

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby pełnomocnika.

5)

Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy pojedynczego lokalu, w którym nastąpi wymiana
systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła .
6)

W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku należy dołączyć pisemną zgodę
właściciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania w sposób określony we wniosku, a także dokument
poświadczający, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem budynku mieszkalnego.
Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska zobowiązane
są przedłożyć:
1)
2)
3)

7)

uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;
zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały;
zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone
przez zarządcę.

Nie dotyczy Inwestorów, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi do Gminy Brenna.
8)

Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de minimis.
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9)

Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury
*

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Brenna

WÓJT GMINY BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
POTWIERDZENIE WPŁYWU

WNIOSEK
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRENNA NA DOFINANSOWANIE WYMIANY
SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

W związku z zawarta umową Nr ……………………….. z dnia ………………….. o przyznanie dotacji ze
środków budżetu Gminy Brenna na wymianę starego i nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne
źródło grzewcze tj. ……………………………………………. proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego i
pracującego ekologicznego źródła grzewczego w budynku
mieszkalnym położonej w
…………………………. przy ulicy ………………………………… .

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć):
oryginał faktury VAT lub rachunku na zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła (faktura lub rachunek
musi być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji),
potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczana na fakturze/rachunku),
dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony
przez uprawnionego przedsiębiorcę,
opinia kominiarska,
protokół odbioru montażu ogrzewania wystawiony przez wykonawcę,
dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania, np.
deklaracja zgodności, certyfikat,
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certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie
wymogów dla 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 (w przypadku kotłów na
paliwo stałe),
dokumentacja fotograficzna zabudowanego źródła ciepła. Na zdjęciach powinny być widoczne również
elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe,

gazowych).
Oświadczam, że wszystkie kotły na paliwo stałe zostały trwale zlikwidowane.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………..
czytelny podpis

Pouczenie:

Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie do dnia 31 października, w roku w którym zawarto umowę
o udzielenie dotacji.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Brenna
……………………………………, dnia .................................

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(a) …...............................................................................................................,
zamieszkały(a) w .................................................... przy ul. ........................................................,
legitymujący(a) się dowodem osobistym serii .............................. numer ............................................,
oświadczam,

że

jestem

właścicielem/współwłaścicielem*

nieruchomości

zlokalizowanej

w

.................................. przy ul. ....................................................., działka nr …................................................ i
wyrażam

zgodę

na

wykonanie

…………………………………………………………………

przez
zamieszkałą

Pana/Panią*
w

………………………………………..przy ul. ………………………………. jego/jej* kosztem i staraniem
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w lokalu/budynku mieszkalnym* będącym moją własnością,
położonym w ……………………….. przy ul. ………………………. polegającej na likwidacji wszystkich
niskosprawnych źródeł ciepła i zainstalowaniu ……………………………………….. . Jednocześnie,
upoważniam Inwestora – Pana/Panią ………………………………………………... do zawarcia umowy o
dotację z Gminą Brenna i wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania na wymianę ogrzewania
Inwestorowi.
Oświadczam także, iż zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna, stanowiącym załącznik do uchwały nr ……………………
Rady Gminy Brenna z dnia …………….. .

.............................................................................
(podpis właściciela/współwłaściciela*)

Oświadczenie właściciela zawierające jego zgodę powinno zawierać podpis poświadczony notarialnie, lub
uwierzytelniony przez Wójta Gminy Brenna.
* - niepotrzebne skreślić (oświadczenie powinni złożyć wszyscy współwłaściciele posesji, na której będzie
przeprowadzona inwestycja).
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