
UCHWAŁA NR XIX/155/20 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), w związku z art. 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na: 

1) wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych 
na terenie gminy Zawadzkie; 

2) usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą: 

1) z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody - w przypadku dofinansowania inwestycji wyszczególnionych w § 1 pkt 1; 

2) z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu - w przypadku dofinansowania inwestycji wyszczególnionych w § 1 pkt 2. 

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji, a także sposób jej rozliczania określa: 

1) „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, realizowanych na terenie gminy 
Zawadzkie"- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie, na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie, przy udziale środków pozyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”- stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. 
poz. 192). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem 

 
 

Dariusz Zajdel 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/155/20 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, realizowanych na terenie gminy 

Zawadzkie 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza (zwanych dalej inwestycjami), polegających na: 

1) wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem węglowym, 
brykietem węglowym, na źródła proekologiczne, w szczególności kotły gazowe, olejowe, niskoemisyjne 
kotły c.o. nowej generacji na paliwo stałe spełniające minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem 
z minimalnym poziomem efektywności energetycznej wraz z normami emisji zanieczyszczeń, określonych 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe, co potwierdza się zaświadczeniem do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe, wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną 
jednostkę akredytującą/certyfikującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia  
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA, kotły na biomasę, kotły elektryczne, pompy ciepła; 

2) podłączeniu  budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2. Udzielenie dotacji ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza ze źródeł „niskiej emisji”, 
w tym emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców 
grzewczych. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

2) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji inwestycji określonej 
w Regulaminie; 

3) budynku – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub wielorodzinny, 
w którym będzie realizowana inwestycja, którego Wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub 
posiada inny tytuł prawny do władania nim, zlokalizowany na terenie gminy Zawadzkie;   

4) umowie dotacji – należy przez to rozumieć o umowę zawartą przez gminę Zawadzkie (zwaną dalej gminą) 
z Wnioskodawcą, określającą szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji; 

5) piecach i kotłach węglowych – należy przez to rozumieć zamontowane w budynku źródła ogrzewania 
w postaci pieców lub kotłów centralnego ogrzewania zasilane paliwem stałym,  w szczególności węglem, 
koksem, miałem ekogroszkiem; 

6) dotychczasowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć piece lub kotły węglowe zamontowane 
w budynku przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji; 

7) budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych – należy przez to rozumieć  obiekty budowlane 
określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

8) lokalach mieszkalnych – należy przez to rozumieć lokale mieszkalne, o których mowa  w ustawie z dnia 
24 czerwca 1994 r.  o własności lokali; 
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9) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie; 

10) Komisji – należy przez to rozumieć 4 osobową komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego 
(zwanego dalej Burmistrzem). 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania w formie dotacji 

§ 2. 1.  Dotacja będzie udzielana wnioskodawcy jednorazowo dla danego budynku. 

2. Wnioskodawca może ubiegać się o dotację  na realizację inwestycji w: 

1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym; 

2) lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębny przedmiot własności; 

3) budynku wielorodzinnym, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania 
z zastrzeżeniem ust. 4-7. 

3. Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o udzielenie dotacji w przypadku, gdy ich członkowie 
korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnym systemie ogrzewania (dla pojedynczego budynku lub kilku 
budynków). 

4. W przypadku gdy w danym budynku funkcjonuje kilka niezależnych od siebie systemów ogrzewania, 
dotacja może zostać przyznana na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w każdym z funkcjonujących 
niezależnie od siebie systemów grzewczych w tym budynku. 

5. W przypadku, gdy w danym budynku system centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody użytkowej 
obsługiwany jest przez dwa odrębne kotły, dotacja może zostać przyznana wyłącznie na wymianę tych kotłów 
równocześnie na jeden kocioł pełniący łącznie funkcję grzewczą i do ogrzewania wody użytkowej, 
a dotychczas istniejące w budynku kotły węglowe powinny zostać trwale  zdemontowane. 

6. Dotacji nie udziela się Wnioskodawcy na inwestycję realizowaną w budynku będącym 
w budowie oraz w budynku wykorzystywanym sezonowo, np. domku letniskowym. 

7. Dla inwestycji realizowanych w lokalach, budynkach lub ich częściach, w których prowadzi się 
działalność gospodarczą dotacja nie będzie udzielona w pełnej wysokości określonej w § 4 ust. 1 regulaminu. 

8. W przypadku inwestycji realizowanej w lokalu lub budynku mieszkalnym zajętym w części pod 
prowadzenie działalności gospodarczej, dopuszcza się udzielenie Wnioskodawcy częściowej dotacji, określonej 
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod część mieszkalną. 

§ 3. 1.  Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione są koszty kwalifikowane poniesione przez 
Wnioskodawcę, określone na postawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków. 

2. Kosztami kwalifikowanymi, do objęcia dotacją, są wydatki poniesione na: 

1) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej (koszty zakupu materiałów i budowy); 

2) zakup pompy ciepła; 

3) zakup kotła elektrycznego; 

4) zakup kotła olejowego; 

5) zakup kotła gazowego. 

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź 
rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienie wystawcy ww. dokumentów określające wysokość kosztów 
kwalifikowanych . 

4. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe (nieużywane) i zamontowane po raz pierwszy, które 
spełniają normy i posiadają dopuszczenie do użytkowania na terenie kraju. 

5. Dotacji nie podlegają: 
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1) koszty poniesione na zakup materiałów, w szczególności osprzętu, instalacji wewnętrznej służącej do 
rozprowadzania czynnika cieplnego; 

2) koszty zakupu kotła i urządzeń grzewczych nabytych poza granicami terytorium Unii Europejskiej; 

3) koszty montażu, z wyjątkiem budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej; 

4) koszty zakupu kotłów przenośnych, w tym dmuchaw, przenośnych grzejników olejowych i elektrycznych; 

5) zmiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze; 

6) zmiana systemu ogrzewania oraz budowa przyłącza do sieci ciepłowniczej, wykonane przed złożeniem 
wniosku o dotację; 

7) koszty poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji; 

8) koszty demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 

9) koszty transportu zakupionych materiałów i urządzeń. 

Rozdział 3. 
Wysokość dotacji 

§ 4. 1.  Wysokość dotacji, o której  mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, wynosi 30% kosztów kwalifikowanych 
brutto, o których mowa w §3 Regulaminu, jednakże nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 
00/100). 

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł, łączna kwota pozyskanych 
dotacji nie może przekroczyć kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji, 
w przeciwnym razie kwota dotacji, ustalona zgodnie z zapisami  ust. 1, ulegnie obniżeniu do wysokości 
stanowiącej różnicę kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę  na realizację inwestycji oraz wysokości 
dotacji pozyskanych z innych źródeł. 

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na inwestycje finansowane lub dofinansowane 
z innych bezzwrotnych źródeł. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 5. 1.  Dotacja przyznawana jest zgodnie z zapisami określonymi w  Regulaminie. 

2. W każdym roku kalendarzowym, na dofinansowanie inwestycji wyszczególnionych w § 1 ust. 1, 
przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej gminy na dany rok. 

3. Dotacja będzie przyznawana  do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nadwyżki lub zwiększenia środków finansowych Burmistrz może ogłosić dodatkowy nabór 
wniosków. 

5. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do dotacji, w związku z wykorzystaniem środków finansowych, 
o których mowa w ust. 2 będą zwracane Wnioskodawcy. 

6. Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikowali się do dotacji, w związku z wykorzystaniem środków 
finansowych, mogą wystąpić o udzielenie dotacji w kolejnych naborach, na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale. 

7. Wnioski o przyznanie dotacji można składać przez cały rok. 

§ 6. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (zwanym dalej 
Urzędem) wniosek według wzoru określonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza oraz następujące 
załączniki: 

1) akt własności lub inny dokument świadczący o prawie dysponowania budynkiem, przy czym 
w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę 
pozostałych współwłaścicieli; 

2) pisemną zgodę właściciela (administratora) budynku na realizację inwestycji; 

3) kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających koszty inwestycji (oryginału do wglądu); 
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4) oświadczenie, że w dniu składania wniosku w przedmiotowym budynku istnieje tylko źródło ciepła opalane 
paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem węglowym, brykietem węglowym, 
niespełniające wymogów minimalnego standardu emisyjnego, o którym mowaw § 1   
ust. 1 pkt. 1 Regulaminu, które zostanie zlikwidowane z chwilą przeprowadzenia inwestycji; 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 8   pkt. 1 Regulaminu; 

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec gminy; 

7) oświadczenie o uzyskanych z innych źródeł dotacjach i ich wysokości na realizację przedmiotowej 
inwestycji; 

8) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej: 

a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 

b) umowę w sprawie  powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną zarządcy (jeżeli taką umowę 
zawarto), 

c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, określającą zasady 
finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub 
zarządcy do zawarcia umowy dotacji oraz zawierającą zestawienie lokali osób wnioskujących o dotację, 
poświadczone przez zarząd lub zarządcę; 

9) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły gazowe: 

a) umowę na dostawę gazu do celów grzewczych, 

b) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazowej (w przypadkach prawem 
wymaganych), 

c) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych (w przypadkach prawem wymaganych), 

d) kserokopię protokołu odbioru wykonanego systemu ogrzewania oraz protokołu z próby szczelności, 
sporządzonego przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, 

e) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – certyfikat bezpieczeństwa, 

f) aktualne na dzień zakupu kotła – wymagania w zakresie efektywności energetycznej 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń (A, A+ ,A++) – etykieta efektywności energetycznej; 

10) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły olejowe: 

a) kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji olejowej (w przypadkach prawem 
wymaganych), 

b) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych (w przypadkach prawem wymaganych), 

c) kserokopię protokołu odbioru wykonanego systemu ogrzewania, sporządzonego przez osobę 
ze stosownymi uprawnieniami, 

d) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - certyfikat bezpieczeństwa, 

e) aktualne na dzień zakupu kotła – wymagania w zakresie efektywności energetycznej 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń ( A, A+, A++) – etykieta efektywności energetycznej; 

11) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły elektryczne: 

a) umowę z właściwym Zakładem Energetycznym o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
nie wyższym niż 1 kV  bądź też potwierdzenie z Zakładu Energetycznego, że zainstalowana moc jest 
wystarczająca i dokonana wymiana źródeł ciepła nie wymaga wystąpienia do Zakładu Energetycznego 
o jej zwiększenie, 

b) kserokopię protokołu odbioru instalacji przez Zakład Energetyczny lub przez uprawnionego elektryka, 

c) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – certyfikat bezpieczeństwa, 

Id: 9072BE21-2DA1-47C4-BBE1-0BB40BA6AEBE. Podpisany Strona 4



d) aktualne na dzień zakupu kotła - wymagania w zakresie efektywności energetycznej 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń (A, A+, A++) – etykieta efektywności energetycznej; 

12) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

a) umowę z zakładem ciepłowniczym o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 

b) protokół odbioru przyłącza przez zakład ciepłowniczy; 

13) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na pompy ciepła: 

a) aktualnie na dzień zakupu pompy ciepła - wymagania w zakresie efektywności energetycznej 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń (A, A+, A++), 

b) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – certyfikat bezpieczeństwa. 

2. Wnioski o dotację, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, kwalifikuje 4 osobowa Komisja powołana 
zarządzeniem Burmistrza. 

3. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję według kolejności wpływu do Urzędu. 

4. Komisja sprawdza wniosek pod względem formalnym (t.j. kompletność złożonego wniosku, czy wniosek 
jest podpisany i posiada wymagane załączniki określone we wniosku do udzielenia dotacji) i merytorycznym 
(czy wniosek obejmuje inwestycję, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulamin i koszty wymienione w § 3 ust. 2) 
oraz dokonuje oględzin istniejących źródeł ciepła podlegających wymianie, potwierdzając protokołem 
podpisanym przez Komisję oraz Wnioskodawcę zasadność przeprowadzenia inwestycji, a w razie wątpliwości 
wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści wniosku. 

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Komisję stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji, 
w której zostanie określony: 

1) cel udzielenia dotacji; 

2) przedmiot zamierzonej inwestycji wraz z efektem ekologicznym; 

3) wysokość dotacji i tryb płatności, nazwa banku i numer rachunku, na który dotacja zostanie przekazana; 

4) termin realizacji inwestycji i umowy dotacji; 

5) warunki otrzymania dotacji, w tym niezbędne dokumenty odbiorowe, imienne rachunki lub faktury VAT 
potwierdzające koszty inwestycji; 

6) tryb kontroli wykonania zadania; 

7) warunki zwrotu dotacji. 

6. Wykonanie inwestycji objętej dotacją, potwierdza protokolarnie Komisja, na podstawie oględzin. 

7. Podstawę wypłaty przyznanej dotacji stanowić będą: umowa dotacji, dokumenty wyszczególnione                           
w ust. 1 oraz protokoły, o których mowa w ust. 4 i ust. 6 sporządzone przez Komisję. 

8. Wniosek o udzielenie dotacji podlega odrzuceniu, jeżeli: 

1) nie spełnia wymogów formalnych określonych w ust. 1; 

2) został złożony przez Wnioskodawcę  w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu; 

3) nie został uzupełniony w terminie. 

9. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie o przyczynach odrzucenia wniosku. 

10. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono przyznania dotacji, nie przysługuje z tego tytułu 
roszczenie. 

Rozdział 5. 
Udzielenie i rozliczenie dotacji 

§ 7. 1.  Warunkiem przyznania dotacji jest: 

1) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w szczególności węglem, koksem, miałem 
węglowym, brykietem węglowym na źródła proekologiczne – korzystanie do dnia zawarcia umowy dotacji 
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wyłącznie z ogrzewania na paliwo stałe, o którym mowa wyżej i przeprowadzenie po tym terminie trwałej 
wymiany tego systemu na ogrzewanie proekologiczne; 

2) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – trwała likwidacja dotychczasowych źródeł 
ciepła; 

3) zobowiązanie się Wnioskodawcy do: 

a) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przez okres 5 lat licząc od daty 
wypłaty dotacji, pod rygorem zwrotu dotacji, 

b) przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji przez okres 5 lat licząc od daty 
wypłaty dotacji, 

c) poddania się kontroli wypełnienia warunków Regulaminu oraz umowy dotacji, 

d) udostępnieniu Komisji budynku celem dokonania oględzin, o których mowa w § 6 ust.4 i ust. 6; 

4) niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec gminy; 

5) zakup urządzeń grzewczych określonych w umowie dotacji. 

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia                
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku: 

1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika bądź też 
rezygnacji z przyłącza do sieci ciepłowniczej, przed upływem 5 lat licząc od dnia wypłaty dotacji; 

2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji; 

3) nieprzestrzegania ustaleń Regulaminu lub umowy dotacji, a w szczególności w przypadku stosowania 
paliw stałych niezgodnych z instrukcją ruchową kotła; 

4) spalania odpadów w kotłach objętych dotacją; 

5) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

6) pobrania dotacji nienależnie lub w nienależnej wysokości. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia przez Komisję kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków Regulaminu 
i umowy dotacji - w okresie 5 lat licząc od daty przekazania Wnioskodawcy dotacji; 

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o: 

a) nieprzestrzeganie ustaleń Regulaminu lub umowy dotacji, 

b) zainstalowanie dodatkowego ogrzewania budynku w postaci urządzeń niespełniających warunków 
Regulaminu 

c) stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań energetyczno  – emisyjnych  dla danego 
urządzenia grzewczego; 

3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty 
pobrania dotacji, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania ustaleń Regulaminu  lub umowy dotacji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/155/20 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie, 
przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin ustala zasady przyznawania dotacji ze środków budżetu gminy Zawadzkie (zwanej dalej 
gminą), na realizację inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie 
(zwanych dalej inwestycjami). 

2. Dotacji podlegają zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032”. 

3. Ilekroć  w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Kościoły i związki wyznaniowe; 

2) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji inwestycji służących ochronie 
środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 
nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie, przy udziale środków pozyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

3) umowie dotacji – należy przez to rozumieć o umowę zawartą przez gminę Zawadzkie (zwaną dalej gminą) 
z Wnioskodawcą, określającą szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji; 

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na usuwaniu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy 
Zawadzkie, przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

5) Komisji – należy przez to rozumieć 4 osobową komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Zawadzkiego 
(zwanego dalej Burmistrzem). 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania w formie dotacji 

§ 2. 1.  Dotacja obejmuje następujący zakres prac: 

1) demontaż wyrobów zawierających azbest; 

2) zbieranie wyrobów zawierających azbest; 

3) transport wyrobów zawierających azbest; 

4) unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
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2. Ubiegającym się o dotację mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły 
i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni 
przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu 
lub elementów elewacji z wyrobów zawierających azbest oraz posiadają tytuł prawny do obiektu (np. budynku 
mieszkalnego, gospodarczego, garażu, altany), zlokalizowanego na terenie gminy. Przez właścicieli 
nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 

3. W przypadku, gdy budynek z którego usuwany będzie azbest, jest związany z prowadzoną 
przezprzedsiębiorcę działalnością, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie 
udzielana stosownie do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis 
przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. 

4. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie stosownie do przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej. 

Rozdział 3. 
Wysokość dotacji 

§ 3. 1.  Kwota dofinansowania poszczególnych zadań może wynosić do 100% na każdy zakres prac 
określony w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

2. Źródłem finansowania przedmiotowych zadań będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. 

3. Zadania będą realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy o dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwanego dalej „WFOŚ i GW”. 

4. W razie nieuzyskania dotacji przez gminę na realizację zadań z WFOŚ i GW, zadania nie będą 
realizowane. 

5. Zasady finansowania zadań przez WFOŚ i GW określone zostaną w umowie pomiędzy gminą 
a WFOŚ i GW. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji zadań nastąpi zmiana warunków finansowania przez WFOŚ i GW, zasady 
i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane przez Radę Miejską w Zawadzkiem. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 4. 1.  Wnioskodawca planujący realizację inwestycji, występuje z wnioskiem o dotację (zwanym dalej 
wnioskiem). 

2. Wnioski, należy składać do Burmistrza Zawadzkiego. 

3. Wzór wniosku określa załącznik do Regulaminu. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. 
W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - należy dołączyć zgody wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie na nieruchomości prac związanych z demontażem 
wyrobów zawierających azbest; 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie; 

4) oświadczenie, że do dnia podpisania umowy dotacji wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający 
zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, 
wymagane w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi 
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zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; powyższe nie dotyczy dofinansowania odpadów 
zawierających azbest z pryzm składowanych na terenie nieruchomości; 

5) zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką wnioskodawca otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, bądź też oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, jak również informację dotyczącą wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona pomoc de minimis (obowiązek przedłożenia dokumentów 
wyszczególnionych w pkt. 5 dotyczy wyłącznie wnioskodawcy zobowiązanego do załączeniu do wniosku 
formularzy, o których mowa w pkt. 3. 

5. Wniosek wraz z załącznikami składa się  w jednym /1/ egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopii 
dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginałów 
dokumentów, celem stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

6. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć 
stosowne pełnomocnictwo. 

7. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności usunięcia 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, do wyczerpania się środków przekazanych na realizację 
zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, przez WFOŚ i GW. 

8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

§ 5. 1.  Wnioski o dotację weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 
powołaną zarządzeniem Burmistrza. 

2. Komisja, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu weryfikuje wniosek 
i kwalifikuje go do realizacji. 

3. Pozytywnie rozpatrzony wniosek stanowił będzie podstawę do zawarcia umowy dotacji. 

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji, 
Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany będzie podpisać umowę dotacji, w której określone 
zostaną warunki, terminy realizacji inwestycji oraz obowiązki stron. 

§ 6. Wykonawcą inwestycji, obejmującego prace wyszczególnione w § 2 ust. 1 Regulaminu, na terenie 
całej gminy, będzie firma posiadająca wymagane prawem decyzje i zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie  gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach, wybrana 
przez gminę w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, która na zlecenie gminy dokonywać będzie demontażu i zbierania wyrobów azbestowych oraz ich 
transportu w miejsce unieszkodliwienia. 

§ 7. 1.  Dotacja nie będzie przyznawane w przypadku złożenia fałszywych dokumentów. 

2. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, którego wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje 
z tego tytułu roszczenie. 

3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 2 może ponownie ubiegać się o dotację, w przypadku gdy 
inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dodatkowych środków z WFOŚ i GW. 

4. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

5. Dotacja nie obejmuje inwestycji zgłoszonych przez podmioty określone w § 2 ust. 2 Regulaminu, które 
we własnym zakresie zleciły demontaż, transport lub przekazały do unieszkodliwienia odpady zawierające 
azbest. 

6. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektów, powstałe w wyniku realizacji 
inwestycji. 
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo do: 

1) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń 
Regulaminu lub umowy dotacji; 

2) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty 
pobrania dotacji, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania ustaleń Regulaminu  lub umowy dotacji; 

3) gminie przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
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Załącznik do Regulaminu 

………………….…….……………………… 

         (miejscowość, data) 

......................................................................... 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)     

……………………………………………..……. 

(adres, siedziba) 

…………………………………………….……. 

(Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON) 

………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

W N I O S E K 

 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie 

inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej na terenie gminy Zawadzkie 

Proszę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji 
polegającej na: 

1) usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, obejmującej demontaż materiałów 
azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie 
na przyjmowanie tego rodzaju odpadów oraz ich umieszczenie na składowisku*, 

2) uprzątnięciu, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zalegających w postaci odpadów azbestowych 
uprzednio zdemontowanych*. 

Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr ………... 
z mapy ……………..…, obręb ……………….., położonej przy ul. ……..…………….…….…………. 
w …….………………………………, stanowiącej własność ………………………………………….......... 
zam. przy ul. ……………………………………………w …………..………………………….................... 

Zamierzona inwestycja  polegać będzie w szczególności na usunięciu: ………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 
(nazwa i rodzaj usuwanego materiału, np. płyta falista azbestowo – cementowa**)  

w ilości : ……………………… z ……………….………………………………………………………......... 

  (m2)                       (miejsce usytuowania azbestu na obiekcie, np. dach, elewacja itp.) 

Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*: 

1) budynek mieszkalny; 

2) budynek gospodarczy; 

3) budynek garażowy; 

4) altanę; 

5) inne ………………………………………………………………. 

Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

1) nie prowadzę działalności gospodarczej / prowadzę działalność gospodarczą;* 
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2) obiekt objęty inwestycją związany / niezwiązany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej/ 
rolniczej;* 

3) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, usuwaniem i transportem odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest, na teren nieruchomości objętej wnioskiem, do której posiadam tytuł 
prawny. 

Wyrażam chęć przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakresie usuwania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami „Regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy Zawadzkie, na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na 
usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy 
Zawadzkie, przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu”, które w pełni akceptuję. 

Do wniosku załączam: 

1) ……………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………. 

................................................. 

(podpis Wnioskodawcy) 

* niewłaściwe skreślić 

** przy określaniu rodzaju wyroby zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

᠆ płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

᠆ płyty faliste azbestowo – cementowe stosowane w budownictwie, 

᠆ rury i złącza azbestowo – cementowe, 

᠆ rury i złącza azbestowo – cementowe pozostawione w ziemi, 

᠆ izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

᠆ wyroby cierne azbestowo – kauczukowe, 

᠆ przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

᠆ szczeliwa azbestowe, 

᠆ taśmy tkane  i plecione, sznury i sznurki, 

᠆ wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

᠆ papier, tektura, 

᠆ inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura (podać jakie)
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