ZARZĄDZENIE NR 0050.0324.2020
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu
niskiej emisji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713), w wykonaniu zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy
Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z radami pożytku
publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r.
Nr 33, poz. 601),
ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1.
Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji
celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej
emisji.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057).
4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji
celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej
emisji.
5. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia.
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice.
6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Naczelnika Wydziału Środowiska,
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami.
7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
zgłaszającego opinię.
8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji".
§ 2. Konsultacje
zostają
ogłoszone
za
pomocą
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Gminy
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia pełni Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka
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Projekt
z dnia 14 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 400a ust. 1 pkt 21) i pkt 22), art. 403 ust. 5 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, poz. 1565),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 października 2020 r.
Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć
służących ograniczeniu niskiej emisji
Rozdział 1.
Warunki przyznawania dotacji
1. Dotacja celowa obejmuje finansowanie inwestycji służących poprawie jakości powietrza (ograniczenia
niskiej emisji).
2. Dotacją objęty będzie jedynie zakup urządzeń wskazanych w pkt 7 niniejszego Rozdziału instalowanych
w istniejących budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ornontowice. Dotacja nie przysługuje do nowo
wybudowanych budynków, w których urządzenie grzewcze instalowane jest po raz pierwszy.
3. Dotacja udzielana będzie na jedno, fabrycznie nowe, montowane po raz pierwszy urządzenie (data
produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2 lata od dnia złożenia wniosku o dotację) w danym budynku/lokalu
mieszkalnym. Poprzez pojęcie budynku mieszkalnego należy rozumieć budynek mieszkalny, bądź lokal
stanowiący odrębną własność (posiadający założoną księgę wieczystą).
4. Na dzień złożenia wniosku o dotację, wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie, nie może zalegać
wobec Gminy z płatnościami podatków lokalnych, opłatami za wodę, odbiór odpadów komunalnych,
ewentualnie za odprowadzanie ścieków (w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej).
5. Dotacja przysługuje właścicielom, współwłaścicielom budynków mieszkalnych. Dopuszcza się złożenie
wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, przy czym wymaga to złożenia zgody pozostałych na wykonanie
inwestycji i otrzymania dotacji przez wnioskodawcę. Nie jest wymagane przedłożenie zgody, jeżeli
współwłasność obejmuje ponad 50%.
6. Dotacja może być udzielana do zakupu urządzenia zamontowanego w danym budynku nie częściej niż
raz na 10 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia podpisania z Gminą ostatniej umowy o dotację, bądź
umowy o dofinansowanie kosztów zakupu ekologicznego źródła ciepła.
7. Dotacja przeznaczana będzie na zakup:
–

kotła opalanego paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) z automatycznym podawaniem paliwa,
nieposiadającego rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie - urządzenie musi
spełniać wymagania Ekoprojektu,

–

kotła gazowego kondensacyjnego - spełniającego wymagania klasy efektywności energetycznej
min. A, co potwierdza etykieta energetyczna,

–

kotła olejowego - spełniającego wymagania klasy efektywności energetycznej min. A, co potwierdza
etykieta energetyczna,

–

pompy ciepła - spełniającej wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+, co potwierdza etykieta
energetyczna,

–
–

węzła cieplnego,
innych urządzeń i systemów ekologicznego ogrzewania zasilanych energią elektryczną - kotły elektryczne,
inne elementy grzewcze (np. promienniki podczerwieni, maty grzewcze) wraz z urządzeniem sterującym,
zapewniających ciepło dla całego budynku mieszkalnego.
Rozdział 2.
Tryb i wysokość udzielanej dotacji

1. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego, przed przystąpieniem
do realizacji inwestycji, pisemnego wniosku, według wzoru przyjętego Zarządzeniem Wójta.
2. W przypadku jeżeli współwłasność obejmuje mniej niż 50%, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę
pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji i otrzymanie dotacji przez wnioskodawcę, według wzoru
przyjętego Zarządzeniem Wójta.
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3. Wnioski składa się w terminie od 1 stycznia do 30 września danego roku, w nagłych przypadkach
(niespodziewanej awarii) dopuszcza się składanie wniosków do dnia 15 listopada danego roku. Wnioski
złożone po tych terminach pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwość składania wniosków warunkowana jest
przeznaczeniem w budżecie Gminy środków na ten cel. Informacja o naborze wniosków podana będzie
na stronie internetowej Gminy, ewentualnie w lokalnej prasie.
4. Wnioski rozpatruje się do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Gminy w danym roku. Wnioski, których realizacja będzie niemożliwa z uwagi na wyczerpanie
środków finansowych pozostają w aktach Urzędu bez rozpatrzenia.
5. Wnioski niekompletne (przez co należy także rozumieć zaleganie z płatnościami, o których mowa
w Rozdziale 1 punkt 4), podlegają uzupełnieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Nieuzupełnienie wniosku, w wymaganym terminie, skutkuje jego odrzuceniem.
6. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu. Za datę wpływu wniosku, który
wymaga uzupełnienia uznaje się dzień złożenia uzupełnienia.
7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a wnioskodawcą. Przed
podpisaniem umowy, pracownicy Gminy przeprowadzą oględziny urządzenia przeznaczonego do wymiany,
w celu potwierdzenia informacji zawartej we wniosku. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia
oględzin, po wezwaniu tut. Urzędu, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji
fotograficznej kotła przeznaczonego do wymiany, tabliczki znamionowej (jeżeli znajduje się na urządzeniu).
Dokumentacja powinna zostać wykonana w sposób zapewniający identyfikację urządzenia i pomieszczenia,
w którym się znajduje.
8. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu
mieszkalnego), jednak nie więcej niż:
–
–
–

kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) – 2.500,00 zł,
kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł olejowy; węzeł cieplny; inne urządzenia i systemy ekologicznego
ogrzewania zasilane energią elektryczną – 3.000,00 zł,
pompa ciepła – 3.500,00 zł.

9. W sytuacji uzyskania dotacji z innego źródła, suma otrzymanego wsparcia nie może przekroczyć 100%
wartości urządzenia grzewczego. Gmina zastrzega sobie prawo do pomniejszenia dotacji, jeżeli przyznana
kwota dotacji spowodowałaby przekroczenie wartości urządzenia.
Rozdział 3.
Rozliczenie i wypłata dotacji
1. Termin zakończenia i zgłoszenia do rozliczenia inwestycji nie może przekroczyć 31 października,
a w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 października do 15 listopada termin ten upływa 15 grudnia
danego roku.
2. Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia inwestycji, według wzoru przyjętego Zarządzeniem
Wójta.
3. Do zgłoszenia zakończenia inwestycji należy dołączyć następujące dokumenty:
a) oryginał faktury lub rachunku, bądź innego dokumentu wskazującego cenę zakupu fabrycznie nowego,
montowanego po raz pierwszy (data produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2 lata od dnia złożenia wniosku
o dotację) urządzenia objętego dotacją (z datą po dniu zawarcia umowy z Gminą Ornontowice) wraz
z potwierdzeniem zapłaty,
b) kserokopię zaświadczenia (certyfikatu, świadectwa), wystawionego przez jednostkę posiadającą w tym
zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA, potwierdzającego
spełnianie wymogów dotyczących Ekoprojektu określonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 1189/2015
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu – dotyczy kotłów opalanych paliwem stałym,
c) oryginał protokołu odbioru końcowego zadania podpisany przez inwestora i wykonawcę robót wraz
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, według wzoru
przyjętego Zarządzeniem Wójta, lub
d) oświadczenie o zainstalowaniu urządzenia we własnym
wnioskodawcę, według wzoru przyjętego Zarządzeniem Wójta,
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e) kserokopię pozwolenia/zgłoszenia robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół głównej próby
szczelności – w przypadku kiedy są wymagane.
4. Wypłata środków nastąpi, po spełnieniu następujących warunków:
a) dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wskazanych w punkcie 2 i 3 niniejszego
Rozdziału,
b) weryfikacji złożonych dokumentów,
c) przeprowadzeniu, przez pracowników Gminy, oględzin zrealizowanej inwestycji, z których sporządzony
zostanie protokół (oględziny obowiązkowe w przypadku braku przeciwwskazań).
d) umieszczeniu na oryginale faktury lub rachunku zapisu o wysokości udzielonej przez Gminę dotacji wraz
z datą i podpisem pracownika Urzędu Gminy.
Rozdział 4.
Kontrola inwestycji
1. Gminie przysługuje prawo kontroli dotowanej inwestycji w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.
2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub
w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o finansach
publicznych.
3. Dotowany zobowiązany jest do przechowywania oryginału faktury lub rachunku, bądź innego dokumentu
wskazującego cenę zakupu urządzenia objętego dotacją przez okres 5 lat od daty zakończenia inwestycji.
Rozdział 5.
Zapisy końcowe
1. W przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu, dla którego została przyznana dotacja,
warunki zawarte w umowie przechodzą na kolejnego właściciela. Dotowany jest zobowiązany poinformować
o tym nowego właściciela.
2. Wójt Gminy Ornontowice określi wzory dokumentów, które będą obowiązywać wnioskodawców
ubiegających się o dotację.
3. Wójt Gminy składa Radzie, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie dotyczące realizacji przedmiotu
niniejszego Regulaminu.
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Uzasadnienie
Osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza możliwe jest poprzez
skuteczne zachęcanie mieszakńców Gminy do wymiany starych palenisk na ekologiczne systemy grzewcze.
Udzielenie dotacji celowej jest bodźcem dla mieszkańców do podjęcia działań w zakresie zmiany systemu
ogrzewania, ponadto pozwala na realizację zadań wskazanych w Programie ochrony powietrza dla
województwa śląskiego oraz Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów
spalania paliw stałych wpłynie korzystnie na poprawę jakości powietrza, a tym samym warunków życia
mieszakńców Gminy.
Obowiązująca uchwała ważna jest do dnia 31 grudnia 2020 r., kontynuacja wymaga przyjęcia nowego
Regulaminu.
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