
UCHWAŁA NR XIX/132/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: 

„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)  Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła 
na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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Załącznik do uchwały Nr XIX/132/2019

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu:

„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”

§ 1. Definicje

1. Wnioskodawca – to nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do 
Nieruchomości położonej na terenie Gminy Prószków lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca Nieruchomością 
położoną na terenie Gminy Prószków; 

2. Nieruchomość – to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej 
lub grupowej, lokal mieszkalny albo budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale mieszkalne 
ze wspólnym dla wszystkich lokali urządzeniem grzewczym;

3. Inwestycja – to wymiana indywidualnych źródeł ciepła w Nieruchomościach na źródła ciepła bardziej 
ekologiczne, lub likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej;

4. Gmina – Gmina Prószków;

5. Dotychczasowe źródło ciepła – to urządzenie grzewcze na paliwo stałe służące do ogrzewania lokalu 
lub budynku, które ma zostać zastąpione nowym źródłem ciepła sfinansowanym z dotacji;

6. Koszty kwalifikowalne – to koszty, które kwalifikują się do rozliczenia w ramach udzielanego 
dofinansowania i zostały poniesione przez Wnioskodawcę w okresie ich kwalifikowalności;

7. RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

8. Umowa – dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określająca warunki 
współpracy stron w ramach realizacji Projektu;

9. Projekt – projekt realizowany przez Gminę Prószków z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza pn. 
„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła z udziałem 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: 
„Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”.

2. Głównym celem przyznania dotacji jest obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO2) oraz pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy 
Prószków.

3. Celem pośrednim przyznania dotacji jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie 
Dotychczasowego źródła ciepła na bardziej ekologiczne lub likwidacji indywidualnego źródła ciepła w celu 
przyłączenia do sieci gazowej.

4. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

5. Dotacja udzielana jest jednorazowo dla danej Nieruchomości. Nie jest możliwe pokrywanie tych samych 
wydatków z dwóch różnych źródeł finansowania.

6. Dotacja może zostać udzielona Wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do lokali mieszkalnych
w jednym budynku pod warunkiem, że są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każdy 
z nich odrębnie uzyska wymagany efekt ekologiczny.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania właściwych pozwoleń/zgłoszeń, jeżeli wymagać tego będzie 
zakres prac i inwestycji, a także wykonania modernizacji energetycznej Nieruchomości w zakresie wynikającym 
z przeprowadzonej uproszczonej oceny energetycznej – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z tej oceny.
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§ 3. Zasady udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się Wnioskodawcy, który wykorzystuje Nieruchomość na cele mieszkaniowe oraz wziął 
udział w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddał się ocenie energetycznej Nieruchomości, 
a wymiana Dotychczasowego źródła ciepła spowoduje obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza zgodnie 
z głównym celem przyznania dotacji.

2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawcą może również być osoba 
fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, która nie wzięła udziału w ankiecie w zakresie potrzeb wymiany źródeł 
ciepła zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ust. 1.

3. W przypadku Nieruchomości wykorzystywanych tylko w części na cele mieszkaniowe, Koszty 
kwalifikowalne będą pomniejszone proporcjonalnie o udział procentowy części niemieszkalnej (w tym 
przeznaczonej pod działalność gospodarczą) w odniesieniu do ogólnej powierzchni przeznaczonej do ogrzewania.

4. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu: „Wymiana źródeł ogrzewania na bardziej 
ekologiczne w Gminie Prószków”, składa wniosek o dotację z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz informacja o terminie i miejscu naboru wniosków podlegają 
udostępnieniu na stronie internetowej www.proszkow.pl. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

6. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki formalne, Wnioskodawca zostanie wezwany
do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku.

7. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, z zastrzeżeniem, że w pierwszej 
kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone dla Nieruchomości, dla których Gmina Prószków przeprowadziła 
już ocenę energetyczną, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz 
z uwzględnieniem limitów środków przewidzianych w Projekcie. Pozostałe wnioski są weryfikowane i wpisywane 
na listę rezerwową.

8. Przyznanie dotacji dla Wnioskodawców z listy rezerwowej będzie uzależnione od rezygnacji z Projektu 
Wnioskodawców, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku powstania oszczędności w Projekcie. Wnioski z listy 
rezerwowej będą procedowane pod warunkiem zgodności deklarowanego typu inwestycji oraz uzyskania efektów 
ekologicznych (reedukacja emisji CO2 oraz pyłu PM10) i rzeczowych (ilość likwidowanych źródeł ciepła) 
nie gorszych niż deklarowana dla Inwestycji, dla której złożono rezygnację (jeśli dotyczy), oraz rankingowane 
według wskaźników redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10, pod warunkiem uzyskania akceptacji Instytucji 
Zarządzającej RPO.

9. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz terminie zawarcia umowy lub odmowie udzielenia dotacji 
Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.

10. Nieprzystąpienie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy dotacji w wyznaczonym terminie, uznaje się za 
rezygnację udziału w Projekcie.

11. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

§ 4. Warunki realizacji Inwestycji przez Wnioskodawcę.

1. Dotacja udzielana jest na podstawie Umowy zawieranej w formie pisemnej, która stanowi podstawę
do rozliczenia Inwestycji.

2. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji Inwestycji
w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

3. Niezbędnym warunkiem realizacji Inwestycji umożliwiającym uzyskanie dotacji jest trwała likwidacja 
Dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu 
ogrzewania. Odstępstwem od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego
na paliwie stałym jest występowanie kominka opalanego wyłącznie biomasą stanowiącego element dekoracyjny 
pomieszczenia mieszkalnego lub zabytkowego pieca kaflowego, pod warunkiem trwałego odłączenia go od 
komina.
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4. Inwestycje objęte dofinansowaniem muszą być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie 
ochrony środowiska, a nowe źródła ciepła powinny być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie 
Polski, a także:

1) wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zagazowujących)
i nie posiadać rusztu awaryjnego;

2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690 z późn. zm.)  w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (jeśli 
dotyczy);

3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli 
dotyczy);

4) charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw 
dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia;

5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie Kosztów kwalifikowalnych, koniecznych
do realizacji zadania,  w szczególności:

1) demontaż/likwidację Dotychczasowego źródła ciepła;

2) zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z osprzętem i armaturą niezbędnymi
do właściwego funkcjonowania nowego źródła ciepła;

3) wykonanie instalacji wewnętrznej w Nieruchomości, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego 
źródła ciepła;

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) roboty budowlano – montażowe, instalacyjne i wykończeniowe niezwiązane bezpośrednio
z celami działania, w tym również prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń,
w których zlokalizowane będą dofinansowane źródła ciepła;

2) koszty transportu likwidowanego, indywidulnego źródła ciepła oraz zakupywanych urządzeń
i materiałów;

3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;

4) wydatki związane z wykonaniem lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
których poniesienie nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła (np. 
zakup i montaż armatury, osprzętu, grzejników itp.);

5) opłaty przyłączeniowe;

6) budowę zewnętrznych sieci gazowych;

7) pokrycie kosztu robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy.

7. Po zakończeniu realizacji Inwestycji Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie 
Gminę, przedstawiając wniosek o rozliczenie dotacji oraz dokumenty potwierdzające jej realizację, 
w szczególności: faktury/rachunki dokumentujące zakres i wartość przeprowadzonych prac, dowody zapłaty, 
potwierdzenie dokonanej utylizacji starego źródła ciepła przez podmioty do tego uprawnione  oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4. Gmina ma prawo zobowiązać Wnioskodawcę do 
okazania dodatkowych dokumentów związanych z Inwestycją.

8. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi po przyjęciu przez Gminę prawidłowego rozliczenia.

§ 5. Wysokość dotacji

1. Wysokość dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne 
w Gminie Prószków” wynosi odpowiednio:

a) ze środków RPO: 34% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4.080,00 zł;
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b) ze środków Budżetu Gminy Prószków – 33% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej
niż 3.960,00 zł.

2. Różnica pomiędzy wartością wykonanej Inwestycji a kwotą otrzymanej dotacji stanowi wkład własny 
Wnioskodawcy.

§ 6. Przepisy końcowe

1. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak
dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

2. W związku ze współfinansowaniem Projektu ze środków RPO, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem 
stosuje się zapisy dokumentów programowych, w szczególności: RPO, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
RPO, wytycznych horyzontalnych i szczegółowych Ministra Rozwoju oraz właściwe przepisy prawa.
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