
 

 

UCHWAŁA NR XVI/132/2020 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś  

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego w postaci wymiany 

dotychczasowych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na proekologiczne systemy grzewcze 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5, w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala,  

co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Reńska Wieś zwanych 

dalej „dotacją”, na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska służącego ochronie powietrza i ograniczeniu 

niskiej emisji, polegającego na zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, na ekologiczne 

urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Reńska Wieś. 

§ 2.1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zwanymi dalej „Wnioskodawcami”, 

są osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące właścicielami budynków 

mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych, położonych na terenie 

Gminy Reńska Wieś, zwanych dalej „nieruchomościami”.  

2. W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność, na złożenie wniosku o udzielenie dotacji 

wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli; dotacja może być udzielona tylko Wnioskodawcy, chyba, 

że współwłaściciele udzielą na piśmie Wnioskodawcy pełnomocnictwa do złożenia wniosku i zawarcia umowy 

o udzielenie dotacji również w ich imieniu. 

3. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz 

pierwszy w wyniku wymiany dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym posiadające 

gwarancję jakości producentów: 

1) kotły gazowe; 

2) grzewcze urządzenia elektryczne; 

3) pompy ciepła; 

4) kotły na lekki olej opałowy; 

5) kotły na biomasę spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193  

z 21.07.2015, s. 100). 
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4. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) zakup i montaż przenośnych urządzeń grzewczych w postaci grzejników olejowych, elektrycznych, klimatyzatorów, 

dmuchaw i innych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego; 

2) zakup i montaż urządzeń grzewczych w budynkach nowo wybudowanych, w których instalowane jest pierwsze 

źródło ogrzewania; 

3) pokrycie kosztu montażu nowego źródła ogrzewania; 

4) pokrycie kosztu demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 

5) pokrycie kosztu wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej; 

6) pokrycie kosztu wykonania projektu, uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń; 

7) pokrycie kosztu zmiany istniejącego już ekologicznego urządzenia grzewczego. 

5. Dotacja przyznawana jest na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym,  

na ekologiczne urządzenia grzewcze dla danej nieruchomości jeden raz, bez względu na ilość dokonanych wymian 

tych urządzeń. 

6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne urządzenia 

grzewcze jest trwała likwidacja dotychczasowego systemu ogrzewania obejmująca wszystkie dotychczas służące 

ogrzewaniu piece i kotły opalane węglem lub koksem. 

7. Obowiązek trwałej likwidacji systemu ogrzewania, o którym mowa w ust.6, nie dotyczy przypadku, gdy 

piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków oraz pieców kaflowych o wysokich walorach estetycznych, 

pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia tych pieców z przewodem kominowym. 

8. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne 

urządzenia grzewcze w wysokości: 

1) 4 000, 00 zł – w przypadku urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3; 

2) 3 000, 00 zł – w przypadku urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4-5 na jedno urządzenie w budynku 

jednorodzinnym i dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym. 

9. Dotacja będzie udzielana w wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturze lub rachunku 

stwierdzającego zakup ekologicznego urządzenia grzewczego, jednak w kwocie nie wyższej, niż określona w ust. 8. 

§ 3. Dotacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis lub 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej i udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w: 

1. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

2. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Rozdział 2 

Postępowanie w sprawie udzielania dotacji 

§ 4.1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien w szczególności zawierać: 

1) dane Wnioskodawcy składającego wniosek; 

2) adres nieruchomości i numer ewidencyjny działki gruntu, na której znajduje się nieruchomość oraz numer księgi 

wieczystej tej nieruchomości; 

3) rodzaj i ilość istniejących na nieruchomości źródeł ciepła na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji; 

4) parametry techniczne planowanego do zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego podane przez producenta; 
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5) oświadczenie: 

a) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO), 

b) wyrażające zgodę na przeprowadzenie w ramach kontroli, o której mowa w § 5 ust. 7 i ust. 8 oględzin 

nieruchomości przez upoważnionych przedstawicieli Wójta Gminy Reńska Wieś przed dokonaniem wymiany 

istniejącego ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne i po dokonaniu tej wymiany, 

c) stwierdzające, że planowana wymiana źródła ciepła nie dotyczy zakupu i montażu pierwszego źródła ciepła 

w trakcie budowy budynku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub bezpośrednio po rozpoczęciu jego użytkowania, 

d) o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności w rolnictwie/działalności w rybołówstwie. 

2. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli nieruchomości na zmianę systemu ogrzewania 

na ekologiczny – w przypadku współwłasności nieruchomości. 

3. Wnioskodawcy, o których mowa w § 3 do wniosku o udzielenie dotacji dołączają ponadto: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis  

w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu dwóch poprzedzających 

go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, 

pomocy de minimis w rybołówstwie, jaką otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nie otrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub w rybołówstwie, na określonym w tych przepisach formularzu. 

4. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego źródła ogrzewania. 

5. Wnioski o dotację będą przyjmowane po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały  

do dnia 31 października 2020 r., a w latach kolejnych, w terminie od dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego  

do dnia 31 października. 

6. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności według daty i godziny ich wpływu do Urzędu Gminy Reńska Wieś, 

do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Reńska Wieś  

w danym roku budżetowym. 

7. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje wstępnie zespół powołany w tym celu przez Wójta Gminy 

Reńska Wieś. 

8. Wnioski, których w danym roku budżetowym nie zakwalifikowano do udzielenia dotacji z uwagi  

na wyczerpanie środków finansowych w danym roku budżetowym zaplanowanych na ten cel w budżecie 

Gminy Reńska Wieś, będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją. 

9. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem. 

10. Wnioskodawcy, którym nie przyznano dotacji w danym roku kalendarzowym, mogą wystąpić o nie 

składając wniosek w kolejnym roku budżetowym. 

11. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub innych braków w złożonym wniosku o udzielenie 

dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych 

dokumentów ze wskazaniem 14 dniowego terminu na ich dokonanie. W razie nieuzupełnienia wniosku  

we wskazanym terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek uzupełniony w terminie 

uznaje się za złożony w dacie wpływu wniosku wymagającego uzupełnienia. 

Rozdział 3 

Sposób rozliczenia dotacji celowej 

§ 5.1. Dotacji udziela się i dokonuje jej wypłaty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Reńska Wieś,  

a Wnioskodawcą po uprzedniej akceptacji udzielenia dotacji przez Wójta Gminy Reńska Wieś. 

2. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy. 
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3. W przypadku zbycia nieruchomości po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, Wnioskodawca jest zobowiązany 

do zawiadomienia o tym Wójta Gminy Reńska Wieś i dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej 

z Gminą Reńska Wieś umowy na rzecz nowego właściciela. 

4. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie wniosku Wnioskodawcy o wypłacenie dotacji, złożonego  

po zakończeniu realizacji wymiany dotychczasowego systemu ogrzewania na ekologiczne i przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 oraz po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 7. 

5. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 

1) udokumentowane koszty inwestycji: kserokopie (oryginały do wglądu) faktur, rachunków wystawionych  

na Wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy z Gminą Reńska Wieś wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.  

W przypadku zapłaty gotówką – na fakturze powinna widnieć adnotacja „Zapłacono gotówką”. Data 

zakupu widniejąca na fakturze nie może być wcześniejsza, niż data podpisania umowy pomiędzy 

Wnioskodawcą, a Gminą Reńska Wieś o udzielenie dotacji i nie może być późniejsza, niż termin końcowy 

wykonania zadania; 

2) protokół odbioru końcowego zamontowanych ekologicznych urządzeń grzewczych podpisany przez 

Wnioskodawcę i wykonawcę robót; 

3) kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego) – jeżeli do wymiany 

ogrzewania pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych jest 

wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

4) oświadczenie stwierdzające trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła; 

5) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku montażu ekologicznego 

urządzenia grzewczego na paliwo stałe, gazowe lub olejowe; 

6) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania, a w przypadku ekologicznego urządzenia 

grzewczego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5, również certyfikat potwierdzający spełnienie określonych  

w tym przepisie wymagań; 

7) specyfikację do faktury Vat lub rachunku potwierdzoną przez sprzedawcę, pozwalającą na identyfikację 

poszczególnych pozycji wydatków wykazanych w fakturze Vat lub rachunku, jeżeli w tej fakturze lub 

rachunku wykazana jest cena zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego łącznie z instalacją. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do: 

1) zrealizowania wymiany ogrzewania na ekologiczne, na którą udzielono dotację, w terminie określonym  

w umowie o udzieleniu dotacji, nie później jednak niż do dnia 15 listopada roku kalendarzowego, w którym 

zawarto umowę o udzieleniu dotacji; 

2) zapewnienia eksploatacji wymienionego ogrzewania w okresie 5 lat od daty montażu; 

3) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadkach: 

a) nie przestrzegania warunków i zobowiązań określonych w umowie o udzielenie dotacji, 

b) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji, 

c) likwidacji źródła ogrzewania, do którego otrzymał dotację przed upływem 5 lat od daty montażu, 

d) zainstalowania dodatkowego źródła ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego w postaci urządzeń 

niespełniających warunków niniejszej uchwały, 

e) odmowy przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 8 pkt 2 uchwały. 

7. Po złożeniu przez Wnioskodawcę wniosku o wypłacenie dotacji i wymaganych do rozliczenia dotacji 

dokumentów, upoważnieni przez Wójta Gminy Reńska Wieś pracownicy Urzędu Gminy Reńska Wieś przeprowadzają 

kontrolę, w celu sprawdzenia wykonania i zgodności wykonanej wymiany istniejącego ogrzewania na ogrzewanie 

ekologiczne, z zawartą umową o udzielenie dotacji. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół oraz 

dokumentację fotograficzną. 
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8. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 7, Gmina Reńska Wieś zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

kontroli: 

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w okresie 5 lat od daty montażu. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.  

2. Wójt Gminy Reńska Wieś określi wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji, wniosku o wypłacenie 

dotacji, wzór umowy o udzielenie dotacji, zgód i oświadczeń przewidzianych w niniejszej uchwale oraz wzór 

protokołu kontroli, o której mowa w § 5 ust. 7 i protokołu odbioru końcowego oraz udostępni te wzory  

na stronie internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krzysztof Olszowka 
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