
UCHWAŁA NR XXIV/238/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 25 listopada 2020 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  (Tj.  Dz.U.  
z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 1219; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1565.),  uchwala się 
co następuje: 

§ 1.  

 Określa się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 
powietrza, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do   dofinansowania, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania,  zawarte w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Korfantów na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza”, stanowiącym załącznik do  
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie nr  VI/59/2019  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza. 

§ 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 XXIV/238/2020 

Rady Miejskiej w Korfantowie 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na dofinansowanie zadań związanych 
z ochroną powietrza 

§ 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 o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 
303-5. 

2. Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zalicza się koszty powstałe po podpisaniu  umowy przyznania 
dotacji, tj. koszty poniesione na: 

1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania: gazowego, elektrycznego, akumulacyjnego, olejowego, olejowo-
gazowego, pomp ciepła, na paliwo stałe spełniającego wymagania, o których mowa w ust.1.; 

2) zakup materiałów oraz wykonanie robót budowlanych związanych bezpośrednio z realizacją zadania objętego 
dotacją; 

3) koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej; 

3. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów i innych); 

2) koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 

3) koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania tj. projektu budowlanego oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń. 

§ 2.  

Beneficjenci 

1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są  podmioty  niezaliczone do sektora finansów  publicznych, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 

1) osoby fizyczne; 

2) wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie 
Gminy Korfantów, na której realizowane będzie zadanie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych warunek ten oznacza zarządzanie przez wspólnotę nieruchomością, na której ma być realizowana 
inwestycja. 

3. Dotacje udzielane są wyłącznie w odniesieniu do budynków lub lokali mieszkalnych, które nie są 
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej. 

§ 3.  

Źródła finansowania 

1. Dotacje udzielane będą ze środków w budżetu Gminy Korfantów. 
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2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z trwałą  likwidacją 
tradycyjnego źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe (węgiel, koks, drewno) o klasie niższej niż 5 klasa 
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i zastąpienie go źródłem ciepła określonym 
w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały na terenie Gminy Korfantów, ustalana jest w uchwale 
budżetowej Gminy Korfantów na dany rok. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu zadania w wysokości do 3 000,00 zł (słownie:  trzy 
tysiące zł) jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. 

§ 4.  

1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę źródła ciepła jest: 

1) trwała likwidacja, dotychczasowego nie ekologicznego źródła ciepła tj. wszystkich dotychczas służących 
ogrzewaniu źródeł ciepła opalanych: 

a) węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla, 

b) mułem i flotokoncentratem węglowym, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 

c) paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych, 

d) paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu 
mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, 

2) nie korzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Korfantów na inwestycje związane 
z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem. 

§ 5.  

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 źródle ciepła (węglowym, koksowym, drzewnym) 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) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych); 

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie jest właścicielem nieruchomości; 

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych lub pisemne oświadczenie 
wnioskodawcy o zgodzie wszystkich uprawnionych na realizację zadania objętego wnioskiem; 

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na realizację inwestycji 
objętej wnioskiem; 

5) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty; 

6) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z 
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego), – jeżeli są wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. Dopuszcza się w razie braku ww. dokumentów, do czasu zawarcia umowy, dołączenie 
potwierdzenia złożenia w Starostwie powiatowym, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź 
potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

4. Wniosek składa się w trybie ciągłym w terminie od początku roku do 30 listopada danego roku 
budżetowego. 
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5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, a w 
przypadku braku zastosowania się do wezwania we wskazanym  terminie i w odpowiedni sposób, wniosek 
pozostanie bez rozpatrzenia. 

7. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

8. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym  roku budżetowym 
zatwierdzone wnioski, będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku, o ile w budżecie Gminy 
Korfantów będą zaplanowane na ten cel środki. 

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Korfantowa. 

10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, nie jest decyzją administracyjną  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie. 

11. Wszystkie wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami, będą poddane  weryfikacji, w tym 
w szczególności ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa. 

12. 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 otrzymania zawiadomienia z przyczyn 
leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji. 

13. 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. 

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

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

16. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji oraz następujące dokumenty potwierdzające wykonanie 
zadania: 

1) imienny dowód zakupu  źródła ciepła 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 źródło ciepła 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 lub protokół montażu instalacji i urządzeń, sporządzony przez osobę posiadającą 
stosowne uprawnienia 

3) opinia kominiarska. 

17. Warunkiem wypłaty jest wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
spełnienie co najmniej normy  o klasie nie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 
303-5 (w przypadku źródeł   opalanych paliwem stałym) oraz potwierdzeniem  protokołem  stwierdzenia 
wykonania modernizacji ogrzewania lokalu, spisanym pomiędzy wnioskodawcą a stwierdzającym  (komisja  
powołana przez Burmistrza Korfantowa) likwidację dotychczasowych źródeł ciepła 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. 
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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 ciepła 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. 

21. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia·27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

§ 6.  

Postanowienia końcowe 

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

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

3. Wydział, o którym mowa w ust. 2, składa Burmistrzowi Korfantowa roczne sprawozdanie dotyczące 
udzielonych dotacji celowych.
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