
UCHWAŁA i\TR XLIII/326/2018 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 19 września 20 18 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze Gminy 
i Miasta Drzewica na lata 2018- 2019 

Na podstawie mt. 18 ust. 2 pkt. 15, mt. 40 ust .l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000. poz. 1349, poz. 1432) oraz mt. 403 ust . 5 ustawy z dnia 27 k\.vietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz.1592 i 1648), Rada 
Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje: 

§ l. Uchwala określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach 
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Drzewica w ramach zadania: Ograniczenie niskiej emisji w gminie 
Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła ". 

§ 2. Zasady udzielania dotacji. o któtych mowa w § l. w tym kryteria wyboru przedsięwzięć do 
dofinansow<mia oraz uyb postępowania w sprawie udzielania dotacji i svosobu jej rozliczania określa Regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji z budże~ Gminy i Miasta Drzewica pochodzić będą 
z dotacji udzielonej Gminie przez Wojewódzki Ftmdusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w ramach ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji- Edycja II". 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Drzewica. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennil'l.l Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
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ZalącZllik do uchwały Nr XLIII/326/20 18 

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 19 września 2018 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
przedsięwzięć mającycli na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanycli 

w ramacli zadania: "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Drzewica 
poprzez wymianę indywidualnycli źródeł ciepła" 

§ l. l. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni łub palenisk 
węglowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła ( w tym 
pompy ciepła oraz paleniska i palniki). speh1iające wymagania emisyjne określone przez ·właściwy organ. 

2. Zadanie "Ognmiczenie niskiej emisji w gminie Drzewica poprzez wymianę indywiduah1ych źródeł ciepła" 
w ramach. którego udzielane są dotacje na dofmasowanie clziałmi. o któ1ych mowa w ust. l. realizowane jest 
w ramach ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji -Edycja II" Wojewódzkiego Ftmcluszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki \\7odnej w Łodzi. 

3. Wamnkiem udziełania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć, o któ1ych mowa w ust. l jest 
otrzymanie przez Gminę i Miasto Drzewica środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

§ 2. l . Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

l) Gminie- rozumie się przez to Gminę i Miasto Drzewica; 

2) Fundusz- rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

3) ~ONE- razmnie się ,,Program Ograniczania Niskiej Emisji- Edycja II" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. w ramach którego przekazywane są Gminie i Miastu Drzewica 
środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymiany źródeł ciepła ; 

4) Kosztach k.l:valifikowahlych przedsięwzięcia- rozumie się przez to wydatki poniesione na: 

a) Koszty zakupu i montażu fab1ycznie nowych urządzei1 do produkcji energii, \V tym ze źródeł odnawiahlych, 
wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem. 

b) Koszty clemontażu istniejących instalacji i urządzeti , 

c) Koszty wykonania lub modemizacji wewnętrZllej instalacji c.o lub c.w.u w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania systemu. 

d) Koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej, 

5) Budynek mieszkalny - budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstmkcyjnie 
samodzielną całość. którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeZllaczone jest na cele mieszkaniowe. 
W przypadku budynków mieszkalnych. w których cześć pmvierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 50%. 
jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj . w szczegóhwści wynajem na cele inne niż 

mieszkaniowe. prowadzenie działalności gospodarczej. dofmansowanie ulega proporcjonamemu 
pommeJszenm. 

6) Lokal mieszkalny - wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi. k.1órzy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
i którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. W przypadku 
lokali mieszkalnych. w któtych część powierzchni użytkowej , nie więcej niż 50%. jest/będzie przeznaczona na 
cele inne niż mieszkaniowe tj . w szczególności wynajem na cele inne niż mieszkaniowe. prowadzenie 
działalności gospodarczej , dofinansowanie ulegaproporcjonalnemu pomniejszeniu: 
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7) Inwestorze- należy przez to rozumieć wnioskodawcę, którego wniosek o udzielenie dotacji został pozytywnie 
rozpatrzony: 

8) Umowie o cłofinansowanie przedsięwzięcia - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Inwestorem 
a Gminą o udzielenie dotacji na cłofinansowanie wymiany źródeł ciepła, określającą szczegółowo wanmki 
udzielenia, wysokość i tennin wypłaty dotacji na realizację inwestycji, opis zakresu rzeczowego inwestycji. na 
którą udzielana jest dotacja. telmin wykorzystania dotacji , te1min i sposób rozliczenia dotacji. zasady kontroli 
inwestycji: 

9) Dacie zakmiczenia zaclru1ia przez Gminę - rozumie się datę sporządzenia protokołu odbiom wszystkich 
przedsięwzięć realizowanych przez inwestorów (protokół zbiorczy) cłofinansowanych 5Toclkami finansowymi 
w ramach PO:NE -nie może być późniejsza niż 15 października 20 19r.: 

10) Trwała likwidacja - demontaż oraz usunięcie lokalnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła z budynku/lokalu 
mieszkalnego potwierdzone odrębnym protokołem . W przypadku gdy ww. źródło ciepła stanowi wyposażenie 
budynku/lokalu trwale związane z podłożem lub ścianą, przez trwałą iil.'widację rozumie się również odcięcie 
od przewodów kominowych. poprzez zamurowanie wlotów kominowych i paleniska, które uniemożliwi dalsze 
korzystanie. 

§ 3. l. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym na clofinru1sowanie zmiany systemu ogrzewania 
w budynkachilokalach zlokalizowanych na terenie Gminy i :rviiasta Drzewica, którzy dysponują tytułem prawnym 
cło nieruchomości . na której znajduje się budynek/lokal, wynikającym z prawa własności , prawa użytkowania 
wieczysr.ego. ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązru1iowego . 

2. W przypadku. gdy tytuł pra\vuy do dysponowauia budynkiem/lokalem mieszkalnym przysługuje kilku 
współwłaścicielom , cło podpisru1ia umowy o dofinansowauie z Gminą i realizacji zadania wymagana jest zgoda 
wszystkich współwłaścicieli posiadających tytuł prawny do dyspouowania dauym budynkiem/lokalem 
mieszkalnym . 

3. Dotacja nie będzie uclziełru1a na inwestycje realizowane w budynkach/lokalach, w k.ió1ych ponad 50% 
powierzchni użytkowej budynku wykorzystywana jest na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku 
mniejszej powierzchni wykorzystywanej w ten sposób. dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

4. Dotacja dla elanego inwestora na wymiru1ę elanego źródła ciepła może być udzielona tylko jeden raz. 

§ 4. l. Dotację udziela się na dofinansowanie przedsięwzięć , o któ1ych mowa w § l ust. l niniejszego 
regulaminu. 

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na clofinansmvanie kosztów kwaliflkowalnych przedsięwzięcia, k.ióre 
poniesione zostały przez inwestora w okresie od dnia zawarcia umowy pomiędzy Gminą a Funduszem w ramach 
P01\TE do dnia 30 wrześ11ia 2019 rok.1.1. 

3. Dotacją może być objęta \:vymiruw źródeł ciepła jedynie na urządzenia fab1ycznie nowe i zrunontowane po 
raz pierwszy oraz spełniające normy i cłopuszczone cło użytkowania na terenie Polski. 

4. W przypacl.lo.1 wymiru1y źródeł ciepła na kotły opalane paliwruni stałymi. nowe urządzenia muszą speh1iać 
łącznie następujące wanmki: 

l) Posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. ,,klasy 5" oraz "ekoprojektu" wydany przez 
akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia l sie1vnia 2017r w sprawie wymagmi dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U z 2017r. poz. 1690) oraz 
Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 paźciziemika 2017r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wojewódzrwa łódzkiego ogranicze1i w zakresie eksploatacji instalacji. w których 
następuje spalanie paliw (D. Urz . Woj . Łódź. z 2017 r. poz. 4549) : 

2) Powinny być wyposażone w automatyczny poełajnik paliwa ( nie dotyczy kotłów zgazowująch) i nie mogą 
posiadać msz hl awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

3) .Stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale nr XLIV/548/17 Sejmiku 
Wojewóclznva Łódzkiego z dnia 24 paźciziemika 2017r. "w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
łódzkiego ogrru1iczai w zakresie eksploatacji instalacji, w któ1ych następuje spalanie paliw". 

S.llość instalowanych nowych źródeł ciepła objętych dofinansowaniem nie może przekraczać ilości 
likwidowanych źródeł ciepła za wyjątkiem symacji. w której rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego 
dotychczas systemu ogrzewru1ia. 
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§ 5. l . Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, i nie 
może przekroczyć limitów określonych w pkt od l do 3: 

l) Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych 
zad<mia wynosi : 

a) dla kotłowni gazowej , olejowej - 12 000.00 zł; 

b) dla ogrzewania elektrycznego -lO 000,00 zł; 

c) dla kotłowni na biomasę- 12 000.00 zł 

ci) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny)- 6 500.00 zł 

e) dla pompy ciepła z powietrznym wy1niennikiem ciepła- 12 000,00 zł: 

f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła- 15 000.00 zł. 

2) Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych 
zacl<mia wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o poelane 
poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW: 

a) dla kotłowni gazowej. olejowej- 400.00 zł/kW. 

b) dla ogrzewania elektrycznego 300.00 zł/kW; 

c) dla kotłowni na biomasę 500.00 zł/kW: 

ci) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250.00 zł/kW; 

e) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła- l 000 zł/kW ; 

f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła l 200 zł/kW; 

Wskaźnik: .. zł/k\V" oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła 
ciepła. 

3) Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tyś zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby 
fizyczne. 

2. Ostateczna wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości uzyskanych przez Gminę środków finansowych 
na ten cel z Funduszu. 

§ 6. l. Dotacja udzielana jest na wniosek. który należy złożyć według ustalonego wzoru w Urzędzie Gminy 
i l'vliasta w Drzewicy. 

2. Tennin składania wniosków zostanie określony przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica. 

3. Datą złożenia wniosk."11 jest data wpływu wniosk.l1 do Urzędu Gminy i Mim;ta w Drzewicy. 

4. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków pod kątem kompletności i prawidłowości dokonywana będzie 
przez pracowników Urzędu Gminy i ~·.'liasra w Drzewicy. 

5. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony. wnioskodawca będzie wezwany 
do złożenia wyjaśnier1lub przedłożenia dodatkowych clok.lunentów w terminie 5 dni od daty on·zymania wezwania. 
Wnioski. które nie zostały uzupełnione zgodnie z wezwaniem i w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez 
rozpatrzenia . Do cloręczeri wezwari mają zastosowanie przepisy o doręczeniach zawarte \V ustawie z dnia 
14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn . zm). 

6. Kompletile i prawiellowo wypeh1ione wnioski umieszczane są na liście rankingowej . Pozycja na liście 
ustalana jest według kolejności wpływu. 

7. Przyznanie dotacji uzależnione jest od pozycji zajmowanej na liście rankingowej oraz oceny osiągnięcia 
efektu ekologicznego dokonanej zgodnie z \vymaganiami stawianymi przez Ftmdusz \V programie PONE. 

8. Gmina może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na wyczerpanie środków finansowych na ten cel przez 
Fundusz. 

9. Wniosek po jego pozytywnym rozpatrzeniu i przyznaniu ŚToclków przez Fundusz stanowi podstawę zawarcia 
z Inwestorem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia . 
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l O. W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor jest zobowiązany cło cłokonania wy bom wykonawcy zaclania 
z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwru:antującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny 
i terminowy. 

11. W przypadku niewykorzy~tru1ia ŚToclków przeznaczonych na dotację, Gmina może ogłosić kolejny nabór 
wniosków. 

§ 7. l. Wypłata dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o wypłatę dofinansowania. według: 
ustalonego wzom. Do wniosku Inwe~tor zobowiązany jest załączyć dokumenty potwiercizające wybór Wykonawcy 
zaclru1ia lub Dostawcy dóbr i usług zgodnie z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, 
przejrzystości i jawności. cłowody pot\vierclzające poniesione przez Inwestora wydatki, stosowne protokoły odbiom 
robót sporządzone zgodnie z przepisami prawa. wymagane decyzje administracyjne. ~tosowne certyfikaty. 
cleklaracj e zgodności. umowy z dostawcami źródła ciepła. 

2. Po przeprowadzeniu pozytywnej wetyfikacji wniosku o wypłatę dofmansowania i załączonych cło niego 
clolo.unentów. pod kątem poprawności i zasadności poniesionych kosztów. kwota dotacji przekazana je~t w ciągu 
14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Inwestora. 

3. Tennin 14 dni kalenclru·zowych. o któtymmowa w u~tępie poprzedzającym. przewidziany na wypłatę dotacji 
liczony jest: 

l) od dnia wpływu dotacji (transzy) z Funduszu na rachunek Gminy, jeżeli wniosek o wypłatę dofinansowania 
złożony zo~tal przed otrzymaniem przez Gminę clotacj i (transzy) z Funduszu w ramach PONE; 

2) od dnia złożenia wnioslo.1 o wypłatę dofinansowania, w przypadku posiadania przez Gminę środków 

przekazanych przez Fundusz. 

§ 8. l . Gmina i Flmdusz uprawnieni są do kontroli dofmansowanych przedsięwzięć . 

2. Inwestor zobowiązany jest cło prowadzenia eksploatacji nowych źródeł ciepła zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wytycznymi określony1ni w instmkcjach obsługi przez okres nie krótszy niż 3 Jata licząc od ostatecznego tenninu 
zakmiczenia zaclania przez Gminę. W tym okresie Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian lub przeróbek 
w zamontowanych urządzeniach i instalacjach bez pisemnego uzgodnienia z Gminą. 

3. Gmina zastrzega sobie prawo cło przeprowadzenia kontroli, bez uprzedniego powiadomienia Imvestora. 
obejmującej w szczególności: 

l) ~p osób realizacji inwestycji, przecl jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji; 

2) potwierdzenie trwałej likwidacji stru·ego kotła na paJiwo stałe i użytkowru1ie mządzenia grzewczego objętego 
dofinansowru1iem. jako podstawowego źródła ciepła w budynk.1.1; 

3) wetyfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów; 

4) sprawdzenie wanmków składowru1ia opalu w celu ochrony przed zawilgoceniem; 

5) wetyflkację faknu· zalo.1pu paliwa w zakresie zgoclt1ości z parametrami paJiwa dopuszczonymi przez proelucenta 
kotła w dokumentacji technicznej mząclzenia. \V tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa; 

6) ~posób eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w tetminie 3 Jat. o którym mowa w ust. 2. 

4. Przyznana dotacja podlega zwrotowi \V całości lub części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finru1sach publicznych, w przypadło.! wystąpienia okoliczności 
określonych w mt. 252 ustawy z dnia 27 sie1pnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.. 
poz . 2077 z późn . zm). 

§ 9. l. Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku: 

l) niewykonywania prac określonych w§ l pkt l ; 

przedstawionymi jako załączniki do 

o ile zmiru1a nie zostanie 

Sn·ona 4 


