
UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące 
ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz 
art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 37 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799 ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, 
poz. 1648 i poz. 1722) uchwala się co następuje:

§ 1. 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych określa się 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na trwałą likwidację ogrzewania węglowego 
i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 

 W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłów opalanych węglem, koksem lub 
drewnem, nie spełniających normy PN-EN 303-5:2012, określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Korfantów, na trwałą likwidację ogrzewania materiałami opałowymi wyżej wymienionymi i zastąpienie 
go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4. 

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

 

 
Przewodniczący

Ryszard Duś
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Załącznik do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Regulamin przyznawania dofinansowania trwałej likwidacji tradycyjnego źródła ciepła nie spełniającego 
normy PN-EN 303-5:2012 i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym spełniającym normy emisyjne

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Korfantów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na trwałej 
likwidacji tradycyjnych źródeł ciepła nie spełniających normy PN-EN 303-5:2012 i zastąpienie go ogrzewaniem 
gazowym lub innym.

2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją tradycyjnego 
źródła ciepła (piece, kotły) wykorzystującego paliwa stałe (węgiel, koks, drewno) nie spełniającego normy PN-EN 
303-5:2012 i zastąpienie go:

1) piecem na paliwa stałe (w tym biomasę) spełniającym co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 
lub nowszej;

2) piecem gazowym spełniającym w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń,  wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 
2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE;

3) piecem olejowym spełniającym w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń,  wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia18 
lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

4) elektrycznym.

§ 2. 

Beneficjenci

1. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §1, mogą 
uzyskać:

1) właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) właściciele lokali mieszkalnych;

3) właściciele lokali użytkowych.

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na realizację inwestycji.

3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

§ 3. 

Źródła finansowania

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Korfantów.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją 
tradycyjnego źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe (węgiel, koks, drewno) nie spełniającego normy PN-EN 
303-5:2012 i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym lub innym określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik 
do uchwały na terenie Gminy Korfantów, ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Korfantów na dany rok.

Id: F3BFC013-4556-4810-8A49-D4508076AABE. Podpisany Strona 1



3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu zadania w wysokości
do 3000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania.

§ 4. 

Rozliczenie i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji

1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

2. Modernizacje istniejących instalacji gazowych nie są objęte dofinansowaniem, dotyczy to tylko przypadków 
zamontowania w przeszłości instalacji gazowej funkcjonującej wraz z ogrzewaniem węglowym, koksowym lub 
drewnem (likwidacja w takim przypadku ogrzewania węglowego, koksowego lub opalanie drewnem nie jest objęta 
dotacją). Pozostanie przy tradycyjnym systemie grzewczym (węglowym, koksowym, drewnem) łącznie 
z ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub opalanie drewnem, wyklucza przyznanie dotacji.

3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie 
Miejskim w Korfantowie pisemny wniosek według wzoru określonego odrębnym Zarządzeniem Burmistrza 
Korfantowa oraz następujące załączniki:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek
(w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność,
do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości);

2) w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę 
pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu 
wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Korfantów;

3) kopię ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Nyskiego, opatrzone klauzulą, że 
decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych 
potwierdzone datą wpływu do Starosty Nyskiego wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu – 
jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami;

4) specyfikację urządzenia grzewczego (piece, kotły) planowanego do montażu.

4. Terminy naborów zostaną ogłoszone odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa.

5. Wszystkie wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami, które wpłyną w wyznaczonym terminie będą poddane 
weryfikacji, w tym w szczególności ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną Zarządzeniem 
Burmistrza Korfantowa.

6. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym 
regulaminie, Burmistrz Korfantowa wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania 
tego wezwania, wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku 
w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Dokumenty, Wnioskodawca składa w formie 
oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

7. W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne niż 
wysokość środków finansowych, określonych w uchwale budżetowej, nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym 
według kolejności wpływu, do wyczerpania posiadanych środków finansowych, jednak nie dłuższym niż do dnia 
31 sierpnia danego roku.

8. W przypadku złożenia większej liczby wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne, niż 
wysokość środków, określonych w uchwale budżetowej o wyborze zadania do dofinansowania zadecyduje 
losowanie wniosków.

9. Losowanie wniosków, o których mowa w ust. 7 dokona komisja powołana przez Burmistrza w terminie 
podanym do publicznej wiadomości.

10. W drodze losowania komisja wskaże:

1) wnioskodawcę, któremu zostanie przyznana dotacja;

2) wnioskodawcę, który został umieszczony na liście rezerwowej do przyznania dotacji z jednoczesnym podaniem 
zajmowanego miejsca na liście.
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11. Komisja zawiadomi wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku o udzielenie dotacji oraz w razie 
przyznania dotacji o terminie zwarcia umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną. 
Nie podpisanie umowy przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty zawiadomienia z przyczyn leżących po jego 
stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.

12. Rozpatrzenie wniosku oraz zakwalifikowanie do dofinansowania jest podstawą
do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Korfantów a Wnioskodawcą, w której zostaną określone 
w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana;

2) termin realizacji przedsięwzięcia;

3) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

13. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Korfantów umowy dotacji.

14. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków beneficjentowi nastąpi
po zrealizowaniu inwestycji, na pisemny wniosek beneficjenta złożony w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

15. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji, o której mowa w ust. 10, oraz następujące dokumenty 
potwierdzające wykonanie zadania:

1) imienny dowód zakupu urządzenia oraz w przypadku montażu – imienny dowód wykonania usługi montażu 
(rachunek lub faktura VAT), W przypadku ogrzewania elektrycznego przedstawić należy rachunek/fakturę za 
wykonaną instalację elektryczną bądź zakupione i zainstalowane urządzenie grzewcze stałe (piece 
akumulacyjne, nagrzewnice, wkłady grzejne itp.), przy czym dokument potwierdzający zakup lub montaż w/w 
urządzeń musi być wystawiony po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

2) protokół kontroli technicznej instalacji i urządzeń, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia 
(np. elektryka) – w przypadku ogrzewania elektrycznego.

3) umowę na dostarczenie gazu, spisaną pomiędzy dostawcą gazu a wnioskodawcą –
w przypadku ogrzewania gazowego z sieci i protokół odbioru wraz z protokołem z próby szczelności instalacji;

4) oświadczenie o pomocy de minimis (składają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą i/lub rolniczą).

5) dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła - kotła (np. dowód złomowanie, a w przypadku 
likwidacji piecy kaflowych – oświadczenie).

16. Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru 
budowlanego, robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, transportu, eksploatacji, zakupu 
pojedynczych elementów (komponentów) i konserwacji.

17. Warunkiem wypłaty jest wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
spełnienie co najmniej normy PN-EN 303-5:2012 (w przypadku źródeł opalanych paliwem stałym) oraz 
potwierdzeniem protokołem stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania lokalu, spisany pomiędzy 
wnioskodawcą a stwierdzającym (komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa) likwidację dotychczasowych 
urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węglem, koksem, drewnem);

18. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Burmistrza 
Korfantowa pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację 
dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową.

19. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 18, Gmina Korfantów zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli:

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie realizacji;

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

20. Zatwierdzona przez Burmistrza Korfantowa kwota dotacji wypłacona będzie
na wskazany przez beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy.

Id: F3BFC013-4556-4810-8A49-D4508076AABE. Podpisany Strona 3



21. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) w przypadku:

1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji;

2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu i umowy dotacji;

3) gdy wykonana inwestycja oraz wykorzystane urządzenia i materiały nie spełniają wymogów ochrony 
środowiska w tym normy PN-EN 303-5:2012 ( w przypadku źródeł opalanych paliwem stałym);

4) jeżeli instalacja, na którą dotowany uzyskał dofinansowanie zostanie zdemontowana lub eksploatacja będzie 
niezgodna z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanymi przez producenta urządzeń, 
w ciągu 5 lat od daty otrzymania dotacji przez wnioskodawcę.

§ 5. 

Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Korfantowa ma prawo do:

1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego regulaminu i umowy 
dotacji przez komisję, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu;

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń 
niniejszego regulaminu lub umowy dotacji.

3) Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji 
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

2. Burmistrz Korfantowa określi w drodze Zarządzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń i protokołów 
odbioru inwestycji, które będą obowiązywać podmioty ubiegające się o dotację celową.

3. Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Korfantowie prowadzi rejestr udzielonych dotacji celowych.

4. Wydział, o którym mowa w ust. 3, składa Burmistrzowi Korfantowa roczne sprawozdanie dotyczące 
udzielonych dotacji celowych.
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