Uchwała Nr XXXVIII/198/2017
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1868) w związku z art. 403
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 ze zm.)
Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje;
§1
Ustala się zasady udzielania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
związanych z ograniczeniem niskiej emisji, a w szczególności kryteria wyboru
inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.
§2
Postanowienia ogólne
1. Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska ma na celu
poprawę stanu środowiska poprzez dofinansowywanie działań ograniczających
niską emisję, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie
wśród mieszkańców powiatu oławskiego efektywnego wykorzystania paliw
kopalnych.
2. Cele określone w ust. 1 realizowane będą między innymi poprzez dotowanie
inwestycji polegających na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na urządzenia
nowe, spełniających obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska
oraz zakupie i montażu nowych źródeł ciepła spełniających wymagania ochrony
środowiska, określone w ust. 3.

3. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
obejmujące:
1) demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła

ciepła
lub
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła.

4. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) biomasa – paliwo wytworzone z materii organicznej tj. wszystkie substancje
pochodzenia

roślinnego

lub

zwierzęcego

ulegające

biodegradacji,

w szczególności pozostałości z produkcji rolnej, leśnictwa oraz odpady
przemysłowe i komunalne;
2) dotacja celowa – dotacja celowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.);
3) kocioł na biomasę – kocioł przeznaczony do spalania wyłącznie materii
organicznej stanowiącej biomasę;
4) kocioł gazowy – urządzenie spalające gaz ziemny w celu ogrzania wody
rozprowadzanej później w systemie centralnego ogrzewania lub grzania
ciepłej wody użytkowej;
5) kocioł olejowy na olej opałowy lekki – automatyczny kocioł przeznaczony
do spalania oleju opałowego o niskiej zawartości siarki;
6) niska emisja – emisja powierzchniowa z sektora komunalno-bytowego,
występująca przeważnie na stosunkowo zwartym obszarze, obejmująca
odprowadzanie substancji pyłowych i gazowych z licznych, sąsiadujących
ze sobą, niewielkich źródeł, najczęściej z indywidualnego ogrzewania domów
mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych;
7) nowe źródło ciepła – rozumie się przez to nowoczesne, ekologiczne źródło
ciepła takie jak: kocioł gazowy, olejowy (na olej opałowy lekki) oraz kocioł
na paliwo stałe, w tym biomasę klasy 5 określonej z uwzględnieniem
spełnienia wymagań normy PN EN 303-5:2012, o mocy nieprzekraczającej
20 kW.
8) przestarzałe źródło ciepła – rozumie się przez to tradycyjny, niskowydajny
i nieekologiczny kocioł wyprodukowany przed 2007 r., a dodatkowo –
w przypadku kotłów na paliwo stałe – kocioł klasy niższej niż 5 wg normy
PN EN 303-5:2012.

5. Przedmiotem dofinansowania w przypadku zakupu urządzeń, są wyłącznie nowe
instalacje wyszczególnione w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Z dotacji może skorzystać jedynie właściciel lub współwłaściciel budynku/ lokalu
mieszkalnego położonego na terenie powiatu oławskiego.
7. Dotacja nie dotyczy nieruchomości (budynków) wykorzystywanych sezonowo
np. domów letniskowych.
8. Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora
na inwestycję z zakresu ochrony środowiska, spośród wymienionych w § 3 ust. 1.
9. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione
w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim, obejmujące:
1) koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem
gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
3) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni
wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną
w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania
spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
4) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.
10. Dotacja nie obejmuje refundacji innych kosztów niż, określone w ust. 9,
a w szczególności wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej, opłat
skarbowych.
11. Każdorazowo uchwała budżetowa będzie określała na dany rok sumę środków
finansowych przewidzianych na dotacje celowe, których dotyczy niniejsza
uchwała.
12. Podstawą określenia sumy środków na udzielanie dotacji w danym roku, będzie
przyjęty przez Radę Powiatu w Oławie – budżet Powiatu Oławskiego.
13. Nabór

wniosków

w

danym

roku

budżetowym

trwa

do

15

marca

lub do wyczerpania środków przewidzianych w uchwale budżetowej w celu
udzielania
i

dotacji

zakończeniu

z

zastrzeżeniem

naboru

wniosków

ust.

11.

Informacja

zamieszczana

będzie

o

rozpoczęciu
na

stronie:

http://www.starostwo.olawa.pl/.
14. Zarząd Powiatu w Oławie może określić dodatkowy termin naboru wniosków.
15. Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych
kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła

oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego
urządzenia:
1) nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
2) nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
3) nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe,
w tym biomasę.
16. Przyznanie dotacji wymaga akceptacji Zarządu Powiatu w Oławie.
17. Obowiązkiem dotowanego jest spełnienie wszystkich wymaganych prawem
obowiązków związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji, zwłaszcza
przepisów Prawa budowlanego.
18. Dotacja może być przyznana jedynie raz na 10 lat na daną inwestycję z zakresu
ochrony środowiska, spośród wymienionych w § 3 ust. 1.
19. W

nieruchomości

przypadku

stanowiącej

współwłasność,

poszczególni

współwłaściciele nie mogą się ubiegać odrębnie o dofinansowanie tej samej
inwestycji.
20. Dotacje mogą być udzielane następującym podmiotom wymienionym w art. 403
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 ze zm.):
1) podmiotom

niezaliczonym

do

sektora

finansów

publicznych,

w szczególności:
 osobom fizycznym,
 wspólnotom mieszkaniowym,
 osobom prawnym,
 przedsiębiorcom;
sektora

2) jednostkom

finansów

publicznych

będących

gminnymi

lub powiatowymi osobami prawnymi.
21. Warunkiem udzielania dotacji jest posiadanie przez Powiat Oławski środków
finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel. W przypadku braku środków
finansowych złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.
22. Dotacja

nie

może

sfinansowanych

z

pokrywać
innych

wydatków

bezzwrotnych

przeznaczonych
źródeł

(zakaz

na

ten

cel

podwójnego

dofinansowania).
23. Wsparcie finansowe, o którym mowa w niniejszej uchwale, dla nieruchomości
(budynków) wykorzystywanych także do prowadzenia działalności gospodarczej,

w tym też prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 grudnia
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 może
być udzielona maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§3
Kryteria wyboru inwestycji
1. Dotacji udziela się na demontaż przestarzałych źródeł grzewczych oraz zakup
i montaż nowych urządzeń lub zakup i montaż nowych urządzeń obejmujących:
1) kotły gazowe,
2) kotły na olej opałowy lekki,
3) kotły na paliwo stałe, w tym biomasę, z załadunkiem automatycznym
klasy 5.
2. Wszystkie kupowane urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być
fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikat CE.
3. Dotacje udzielane są wyłącznie na inwestycje, które zostaną zrealizowane
na terenie powiatu oławskiego.
4. Warunkiem udzielania dotacji jest zgodność z zadaniami (inwestycjami)
podlegającymi dofinansowaniu określonymi niniejszą uchwałą.
5. Dotacji udziela się jedynie osobom zameldowanym na pobyt stały na terenie
powiatu oławskiego.
§4
Zasady udzielania dotacji
1. Sprawy dotyczące udzielania dotacji, określone w niniejszej uchwale, prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, zwany dalej
Wydziałem.
2. Dofinansowanie udzielane będzie na wniosek zgodnie ze wzorem (załącznik
nr 1).

3. Wnioski należy składać do 15 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona
z zastrzeżeniem §2 ust. 12 niniejszej uchwały.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) odpis z księgi wieczystej,
2) kosztorys,

w

przypadkach,

gdy

inwestycja

obejmuje

wymianę

przestarzałego źródła oraz zakup i montaż nowego urządzenia.
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez pracowników
Wydziału w okresie 5 lat od dnia montażu instalacji, kontroli eksploatacji
tej instalacji (załącznik nr 2),
4) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszej uchwały i akceptacją
jej postanowień (załącznik nr 3).
5. Niezależnie od dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze wniosku
podmiot, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis
dołącza do wniosku następujące dokumenty:
1) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo

oświadczenia

o

wielkości

pomocy

de

minimis

otrzymanej

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
6. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w załączniku nr 1
lub złożone po terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.
7. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału dokonują oceny zgodności wniosku
z przepisami niniejszej uchwały.
8. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.
9. Przed

podpisaniem

umowy

zostanie

przeprowadzona

kontrola

przestarzałego kotła przeznaczonego do demontażu.
10. W celu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód tożsamości (do wglądu),

stanu

2) kserokopia aktualnego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty
złożenia wniosku) odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność
lub współwłasność budynku/ lokalu mieszkalnego.
11. Wnioski są rozpatrywane w terminie 1 miesiąca.
12. Warunkiem

udzielenia

dotacji

jest

zawarcie

umowy

cywilnoprawnej

z wnioskodawcą, którego wniosek zakwalifikuje się do uzyskania dofinansowania.
13. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wydział
i wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu w Oławie.
14. Wypłata kwot dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu
uprawnionego.
15. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat
od wykonania inwestycji (odbioru robót) inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy)
nowe źródło ciepła lub zaprzestanie korzystania z paliw ekologicznych
właściwych dla nowego źródła ciepła i powróci do ogrzewania w poprzednim
systemie.
16. W razie uniemożliwienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Oławie
przeprowadzenia kontroli, o których mowa w niniejszej uchwale we wskazanym
przez Dotującego terminie, dotacja nie zostanie przyznana, jeśli zaś została
przyznana – podlega zwrotowi.
§5
Wypłaty oraz rozliczenia dotacji
1. Termin rozliczenia zadania objętego dofinansowaniem upływa w dniu 15 grudnia
roku, w którym dotacja została udzielona.
2. Wypłata środków dotacji nastąpi po:
1) zgłoszeniu zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem (zgłoszenia
można dokonać osobiście, faksem, lub przez e-mail),
2) potwierdzeniu przez pracowników Wydziału na podstawie kontroli zakończenia
zadania objętego dofinansowaniem,
3) przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych obejmujących:
a) kopię protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez uprawnionego
wykonawcę robót obejmujących montaż lub demontaż instalacji,

b) rachunki, faktury likwidacji przestarzałego źródła, zakupu i montażu
nowego źródła grzewczego lub noty obciążeniowe w sytuacji, gdy
właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego wniesie dopłatę do utworzenia
nowego źródła ciepła.
§6
Nadzór nad realizacją inwestycji (monitoring)
1. W celu weryfikacji wywiązania się dotowanego z dotacji oraz eksploatacji
instalacji może zostać przeprowadzona w terminie 5 lat przez pracowników
Wydziału kontrola instalacji.
2. Podpisanie umowy o której mowa w §4 ust. 13 oznacza zobowiązanie
dotowanego do eksploatacji instalacji co najmniej przez 5 lat od dnia jej montażu.
§7
Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale zostaną określone umową pomiędzy
dotującym a dotowanym.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oławie.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

