UCHWAŁA NR XL/503/2018
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na
terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 403 ust 4 i ust. 5. ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), Rada
Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę złożenia w roku 2018 wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja
2018).
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w §
1 w terminie do dnia 11.05.2018 r.
§ 3. Ustala się termin realizacji zadania na rok 2018 i zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do
uwzględnienia środków niezbędnych na realizację tegoż zadania w budżecie na rok 2018.
§ 4. Określa się Regulamin udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie
Gminy Szemud realizowanych w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) zwanego dalej
„Programem”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały, zwane dalej „Regulaminem”.
§ 5. 1. Określa się wzór wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie
Gminy Szemud, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia dotacji (…) stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, zwanego dalej „Wnioskiem”.
2. Określa się wzór oświadczenia o rezygnacji z realizacji wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu
udzielenia dotacji (…) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik do Uchwały Nr XL/503/2018
Rady Gminy Szemud
z dnia 26 lutego 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud,
w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Określa się regulamin udzielania dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z budżetu Gminy Szemud.
2. Udzielenie finansowego dotacji celowej ma na celu zmniejszenie udziału środków finansowych
właścicieli nieruchomości wyposażonych w kotły opalane węglem lub koksem przeznaczonych na likwidację
tych kotłów, bądź ograniczenie zużycia opału w kotłach opalanych węglem lub koksem, co przyczyni się do
redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Rozdział 2.
Zakres realizacji oraz sposób finansowania zadania
§ 2. 1.
Gmina Szemud, planuje ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza"
(edycja 2018) zwanej dalej „Dotacją" na realizację zadania z zakresu:
a) likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawiane źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą- które
spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 sierpnia 2017r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy),
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków
2. Otrzymanie dofinansowania nie jest gwarantowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne:
a) stanowiące własność osób fizycznych,
b) w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
c) stanowiące własność Gminy Szemud.
4. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
§ 3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe lub inne podmioty
realizujące zadnia z zakresu gospodarki komunalnej, zwane dalej „Podmiotami uprawnionymi",
będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy
Szemud.
2. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej
osobie konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie zgód
współwłaścicieli na realizację przedmiotowego zadania.
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3. Przyznawanie dofinansowania w formie dotacji celowej odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o dofinansowanie zawartej pomiędzy Podmiotem uprawnionym a Gminą Szemud.
§ 4. 1. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Podmiotu uprawnionego może wynieść
nie więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych i jest uzależniona od
rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu - zgodnie z ust. 3 i ust. 4.
2. W ramach przedmiotowego konkursu, Podmiot uprawniony uzyska dodatkowe dofinansowanie
z budżetu Gminy Szemud, w wysokości 5,5% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych na
przedmiotowe zadanie.
3. Kosztami kwalifikowanymi dla Podmiotu uprawionego będą:
a) demontaż istniejącego źródła ciepła,
b) dokumentacja i nadzór techniczny;
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz
montażem:
- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
- pompy ciepła,
- kotłów w 5 klasie energetycznej wg. normy EN303-5 opalanych biomasą,
- elektrycznych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania budynków,
b)

wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
nowopowstałego systemu grzewczego.

4. Kwota dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, dla danego źródła
uzależniona
jest
od
rodzaju
paliwa
zastosowanego
w miejsce
węgla
lub
koksu i w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
-

5.000 zł

na

jedno

źródło

ciepła

zasilające

pojedynczego

odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła - 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
c) 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją
5. Wydatki poniesione w zakresie wykonania instalacji wewnętrznej c.o i c.w.u zostały uwzględnione
w kwotach dotacji określonych w ust. 4.
6. Pozostałe wydatki niebędące kosztami kwalifikowanymi pokrywa Podmiot uprawniony.
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Rozdział 3.
Procedura otrzymania dofinansowania w formie dotacji celowej
§ 5. 1.
Podmiot uprawniony, ubiegający się o udzielenie dotacji, winien złożyć do Urzędu
Gminny Szemud, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2018 r. wniosek (wg Załącznika nr 1 do
niniejszego regulaminu), wraz z następującymi załącznikami:
a) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu
mieszkalnego, w którym usytuowane jest obecne źródło ciepła (np. akt notarialny;
w przypadku najemców - umowę najmu oraz zgodę właściciela nieruchomości, w przypadku
lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę
na zmianę źródła ciepła), kopię dokumentów wnioskodawca poświadcza za zgodność
z oryginałem,
b) dokumentacja fotograficzna
powykonawczą.

stanu

istniejącego,

umożliwiająca

porównanie

z dokumentacją

2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 nie będzie rozpatrywany.
3. Jeżeli podmiot uprawniony złoży wniosek niekompletny - zostanie wezwany telefonicznie do jego
uzupełnienia; w przypadku nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie - wniosek nie będzie
rozpatrywany.
4. W przypadku uzyskania przez Gminę Szemud dotacji, Podmiot uprawniony, który złożył wniosek
i został zakwalifikowany przez Komisję do udziału w programie, zostanie poinformowany o tym
fakcie i zaproszony do podpisania umowy dotacyjnej dotyczącej udziału w programie „Czyste
powietrze Pomorza" (edycja 2018) - przewidywany termin rozpatrzenia czerwiec/lipiec 2018 r.
5. Fakt wycofania się z realizacji wniosku, o którym mowa w ust.1 oraz tym samym rezygnacja z
udziału w programie, powinna być zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
6. Podmiot uprawniony po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 4, może przystąpić do
realizacji
zadania w
ramach
przedmiotowego
programu,
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa oraz w oparciu o zasady określone w niniejszym załączniku do Zarządzenia.
UWAGA:
W niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem prac konieczne będzie spełnienie wymogów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn.
zm.) w zakresie realizowanego zadania (np. uzyskanie pozwolenia na budowę).
7. Termin zakończenia prac i przekazania dokumentacji z realizacji zadania do Urzędu Gminy
Szemud mija 31.10.2018 r.
8. Zwrot części poniesionych kosztów, zgodnie z niniejszymi zasadami, następuje po przedłożeniu
dokumentów z realizacji zadania i jego rozliczeniu, na podstawie umowy zawartej z Gminą
Szemud o dofinansowanie do likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem bądź ograniczenia
zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem w ramach przystąpienia i realizacji
programu.
9. Dokumentami z realizacji zadania, o których mowa w ust. 8, będą:
pisemne powiadomienie o zakończeniu prac związanych z likwidacją kotła opalanego węglem
lub koksem bądź ograniczeniem zużycia opału w kotle zasilanym węglem lub koksem,
kopia protokołu odbioru instalacji grzewczej,
kopie rachunków lub faktur VAT świadczących o poniesionych kosztach (oryginały do wglądu) wraz
z potwierdzeniem zapłaty,
oświadczenie o zgodności realizacji zadania z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
oświadczenie, iż wybór wykonawcy został wykonany zgodnie z zasadą racjonalności wydatków
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certyfikat dot. klasy energetycznej danego kotła, spełniający wymagania normy wskazanej w §4ust.3. pkt.
a).
g) dokumentacja fotograficzna stanu po realizacji zadania.
10 . Kopie w/w dokumentów wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem.
Rozdział 4.
Praca Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji
źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud
§ 6. 1. Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji
źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud powoływana jest przez Wójta Gminy Szemud. Wójt Gminy Szemud
określi przy tym liczbę członków komisji, skład osobowy komisji oraz funkcję poszczególnych osób w komisji,
w tym wyznaczy osobę przewodniczącego i sekretarza komisji.
2. Celem prac Komisji jest:
weryfikacja złożonych wniosków w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018),
weryfikacja dokumentów złożonych przez Podmioty uprawnione po likwidacji kotłów opalanych węglem
lub koksem bądź ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem,
przygotowywanie
Pomorza",
zapewnienie
Pomorza".

umów

sprawnej

dotacyjnych

i prawidłowej

dotyczących
realizacji

prac

udziału

w programie

w ramach

konkursu

„Czyste

powietrze

„Czyste

powietrze

3. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku i dokumentach złożonych po wykonaniu prac Komisja
jest uprawniona do:
wezwania podmiotu uprawnionego do uzupełnienia braków formalnych w terminie 5 dni,
wykonania dodatkowych czynności w celu weryfikacji zgodności danych podanych
w złożonych dokumentach, w szczególności dokonania oględzin nieruchomości przed i po wykonaniu
prac.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji (…)
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Szemud nr XL/503/2018z dnia 26 lutego 2018 r.
WNIOSEK
o dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie
Gminy Szemud w ramach konkursu
„CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (edycja 2018)
I. DANE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW
1) Imię:…………………………………………………………………………………………….
Nazwisko:…………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………....
PESEL:……………………………………………………………………………………………
Seria i numer Dowodu Osobistego, data wydania, organ wydający:
…………………………………………………………………………………………………….
Telefon do kontaktu: …………………… …Adres e-mail: ……………………...........................
2) Imię:……………………………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………...
PESEL:…………………………………………………………………………………………...
Seria i numer Dowodu Osobistego, data wydania, organ wydający:
……………………………………………………………………………………………………
Telefon do kontaktu: …………………… …Adres e-mail: ……………………........................
II. ADRES REALIZACJI ZADANIA
Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:

nr mieszkania:

Nr ewidencyjny działki:obręb:
Budynek
a) jednorodzinnym (stanowiącym własność osób fizycznych),
b) wielorodzinnym (w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa).
III. FORMA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI -TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
a) własność
b) współwłasność
IV. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM
1. w ramach zadania planuje likwidacje obecnego źródła ciepła:
1.1
kotła
a) węglem,

opalanego:

b) koksem,
Dotychczasowe zużycie w ilości ................
Moc dotychczasowa kotła w kW: .....................................................................
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1.2
pieca
a) węglem,

kaflowego

opalanego*:

b) koksem,
Dotychczasowe zużycie w ilości ................
i zastąpienie go*:
a) kotłem opalanych gazem o mocy ..................... kW
b) kotłem opalanym olejem opałowym o mocy ..................... kW
c) kotłem opalanym biomasą o mocy ..................... kW
d) pompą ciepła .......................................... o mocy ..................... kW
e) elektrycznym urządzeniem grzewczym o mocy ..................... kW
2. w ramach zadania planuje ograniczenie zużycia opału:
w kotle zasilanym*:
a) węglem,
b) koksem,
dotychczasowej
mocy
kotła
w kW:
............
i dotychczas
zużywanym
w tonach
[Mg]*:.....................węgla, ………………koksu, poprzez instalację pompy ciepła ...........................
o mocy kW………………………na potrzeby ogrzewania, co spowoduje redukcję zużycia w tonach
[Mg]: ……………………………………………………………………………………….
V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
a) Planowana data rozpoczęcia zadania (nie wcześniej niż przed podpisaniem umowy o dotacji z Gminą)
…………………………………………………………………………..
b) Planowana data zakończenia zadania (nie później niż 31.10.2018r.).....................................
VI.

PLANOWANE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ZADANIA

Wyszczególnienie
A

Tak / Nie

Koszt
[zł]

kwalifikowany

zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz wykonaniem
instalacji wewnętrznej c. o. i c.w.u.) oraz montaż:
kotła opalanego gazem
kotła opalanego olejem opałowym
Kotła opalanego biomasą

B

pompy ciepła
elektrycznego urządzenia grzewczego
wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. (w
ramach wybranej modernizacji źródła ciepła).

RAZEM
VII.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - EWENTULANE UWAGI
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VIII.

DANE DO PRZELEWU DOTACJI

1. Nr konta ………………………………………………………….
2. Nazwa Banku:

……………………………………………………….....

3. Właściciel Konta Bankowego:…………………………………………………………………
IX. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / ÓW
1) Oświadczam,
że
jestem
właścicielem/współwłaścicielem w/w
jednorodzinnego/wielorodzinnego**.

budynku

2) Oświadczam, że zobowiązuje się do zapewnienie środków własnych
zadania w wysokości minimum 64,5% kosztów kwalifikowanych zadania.

na

mieszkalnego
realizację

w/w

3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli Urzędu
Gminy Szemud na każdym etapie realizacji wniosku.
4) Oświadczam,
że wyrażam zgodę
na
bezpłatne wykorzystanie
przedmiotowego zadania w celach informacyjno-promocyjnych.

zdjęć

dot.

realizacji

5) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią UCHWAŁY NR XL/503/2018 RADY GMINY
SZEMUD z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w
ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6) Oświadczam, że w/w prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z udziału
o tym fakcie na piśmie Urząd Gminy w Szemudzie.

w programie,

niezwłocznie

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
Szemud, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

poinformuje

Urzędu

Gminy

………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ów)
Do wniosku dołączam*:
1. Kopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ciepła/ogrzewania (akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej)
2. Zgodę współwłaściciela na realizację zadania (w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu
mieszkalnego nie występujących we wniosku, należy załączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na realizację
w/w zadania/ inwestycji).
3. Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed modernizacją
(wydruk).
………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ów)
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Załącznik Nr 2 do do Regulaminu udzielania dotacji (…)
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Szemud nr XL/503/2018z dnia
z dnia 26 lutego 2018 r.
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI
z realizacji wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy
Szemud
w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (edycja 2018)
Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym (seria, numer)

wydanym przez ……………

…………………………………………
oświadczam, że rezygnuję z realizacji wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł
ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (edycja 2018)
a tym samym potwierdzam rezygnację z udziału w programie „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018).
Jednocześnie informuję, że przyczyną mojej rezygnacji z udziału w programie jest:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, iż w/w powody rezygnacji nie były mi znane w momencie złożenia Wniosku
o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach
konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (edycja 2018).
……………………………………………….……………………………………………
(Miejscowość i data)

(Podpis)
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