UCHWAŁA NR XXXI/280/2018
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 130), art. 221 ust 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 785, poz. 898,
poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9, M. P. z 2017 r.
poz. 875 i poz. 982) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Pomorskiego.

Urzędowym

Województwa

Kujawsko-

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki
Adam Rejmak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/280/2018
Rady Gminy Fabianki
z dnia 29 marca 2018 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 1. 1. Dotację celową na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych mogą otrzymać osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek
mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne
potrzeby mieszkaniowe.
2. Beneficjenci dotacji celowej nie mogą być przedsiębiorcami.
3. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest niezaleganie z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Fabianki.
§ 2. 1. Nieruchomość, której dotyczy wymiana źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Fabianki i posiada uregulowany stan
prawny.
2. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.
3. Budynek ogrzewany jest dotychczas źródłem ciepła na paliwo stałe.
4. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
5. Wsparcie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych tylko sezonowo np.: domów letniskowych.
Przedmiot dotacji
§ 3. 1. Dotacji celowej udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
poprzez przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w § 4,
2) kotły gazowe, o których mowa w § 5,
3) kotły olejowe, o których mowa w § 5,
4) kotły elektryczne ( piece zasilane prądem elektrycznym).
2. Nie przyznaje się dofinansowania na:
1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
2) zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanych budynków.
3. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących norm.
§ 4. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów
zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.
poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
§ 5. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać 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.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla
ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury
i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
§ 6. Wymagania, o których mowa w §4 i §5 muszą zostać udokumentowane w formie:
a) certyfikatu zgodności lub
Id: 504074A6-D515-4B27-8B86-85004CE76D67. Podpisany

Strona 1

b) świadectwa/zaświadczenia badań lub
c) etykiety efektywności energetycznej lub
d) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e) deklaracji zgodności.
Wysokość dotacji
§ 7. 1. Dotacja na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku i lokalu mieszkalnym wynosi: z budżetu Gminy Fabianki
2 000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000,00 zł, łącznie
4 000,00 zł, lecz nie więcej niż 80% wysokości poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła.
2. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła.
3. Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie przez Gminę Fabianki umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu EKOpiec 2018.
§ 8. 1. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane po zawarciu umowy o udzielenie dotacji
pomiędzy Dotacjobiorcą a Gminą Fabianki.
2. Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania dofinansowania dokonuje Dotacjobiorca.
3. Dotacjobiorca dokonuje wyboru wykonawcy wymiany źródła ciepła we własnym zakresie z zachowaniem zasady
racjonalności i efektywności wydatków, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
§ 9. Nie podlega dofinansowaniu koszt:
a) wykonania prac projektowych,
b) odbiorów kominiarskich,
c) zakupu dodatkowego wyposażenia,
d) zakupu i montażu instalacji wewnętrznych,
e) eksploatacji urządzenia grzewczego.
§ 10. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł
publicznych.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§ 11. 1. Dotacja udzielana będzie na wniosek uprawnionego podmiotu, o który mowa w § 1 ust. 1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Fabianki do przeprowadzenia naboru wniosków o udzielenie dotacji i wyboru Dotacjobiorców na
podstawie zapewniających równe traktowanie kryteriów wyboru.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków powinno zostać upublicznione co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem naboru.
4. Wniosek o udzielanie dotacji winien zawierać co najmniej:
1) dane wnioskodawcy;
2) opis inwestycji objętej wnioskiem, ze wskazaniem typu pieca, jaki ma zostać zamontowany i spełnianej przez niego klasy /
normy.
3) planowane koszty inwestycji;
4) miejsce i termin realizacji inwestycji;
5) informacje o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł (jeśli dotyczy);
6) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji;
7) oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy),
8) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających (jeśli dotyczy).
§ 12. 1. Weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji dokonują pracownicy Urzędu Gminy Fabianki wskazani przez Wójta Gminy.
2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej
korekty/uzupełniania wniosku przez Wnioskodawcę.
3. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli:
1) nie spełnia kryteriów wyboru,
2) Wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, wymaganych dokumentów,
3) Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające,
4) Wnioskodawca wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach.
4. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.
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§ 13. 1. Do otrzymania dotacji zakwalifikowane zostaną wnioski spełniające kryteria wyboru, jednak nie więcej niż 10.
wniosków, które zostaną uszeregowane na liście podstawowej w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Fabianki, zaczynając od
wniosku złożonego najwcześniej.
2. W przypadku, gdy kryteria wyboru spełni więcej niż 10. wniosków, o zakwalifikowaniu do dofinansowania zdecyduje otwarte
losowanie przeprowadzone w Urzędzie Gminy Fabianki w terminie podanym do publicznej wiadomości.
3. W wyniku losowania, o którym mowa w ust. 2 zostanie wylosowanych 10. wniosków na listę podstawową, które zostaną
uszeregowane według kolejności wylosowania, zaczynając od wniosku wylosowanego najwcześniej. Następnie wylosowanych
zostanie nie więcej niż 15. wniosków na listę rezerwową, które zostaną uszeregowane według kolejności wylosowania, zaczynając od
wniosku wylosowanego najwcześniej.
4. Listę podstawową wniosków, to jest listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, oraz listę rezerwową wniosków
zatwierdza Wójt Gminy Fabianki.
5. Z Wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania podpisywana jest umowa o udzielenie
dotacji.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (dofinansowania) wnioskodawcy, którego wniosek został umieszczony na
liście podstawowej, do podpisania umowy o udzielenie dotacji zostanie zaproszony wnioskodawca, którego wniosek został
umieszczony na liście rezerwowej, zaczynając od wniosku zamieszczonego na najwyższej pozycji na tej liście.
Sposób rozliczania dotacji
§ 14. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie
i w sposób określony w umowie.
2. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie.
3. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani
złożyć w Urzędzie Gminy Fabianki:
1) wniosek o wypłatę dotacji,
2) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż i uruchomienie, wystawione
na Wnioskodawcę,
3) potwierdzenie zapłaty całości faktury VAT, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i ust. 3,
4) oświadczenie potwierdzające rozbiórkę starego pieca,
5) opinia kominiarza,
6) jeden z dokumentów określonych w § 6,
7) oświadczenie o wyborze wykonawcy inwestycji z zachowaniem zasady racjonalności i efektywności wydatków.
4. Brak złożenia formularza rozliczeniowego dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym
w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.
§ 15. 1. Dotacja może zostać wypłacona Dotacjobiorcy jako refundacja części poniesionych kosztów lub zaliczka.
2. W przypadku dotacji w formie zaliczkowej Dotacjobiorca przedstawia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji fakturę VAT,
o której mowa w §14 ust. 3 pkt 2, nieopłaconą, z terminem płatności określonym na co najmniej 21 dni liczonych od dnia złożenia
wniosku o wypłatę dotacji w Urzędzie Gminy Fabianki.
3. W przypadku dotacji w formie zaliczkowej Dotacjobiorca przedkłada w Urzędzie Gminy Fabianki potwierdzenie zapłaty
całości faktury VAT, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 3, w ciągu 21 dni od przelewu kwoty dotacji na konto Dotacjobiorcy.
§ 16. 1. Dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami według stawki jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres
od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu, w przypadku naruszenia postanowień umowy o udzielenie dotacji
w zakresie obowiązku poszanowania niniejszych Zasad, w tym utrzymywania systemu grzewczego w należytym stanie technicznym,
korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, umożliwienia kontroli przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
Dotacjobiorca uzyskał dofinansowanie.
2. Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy Gminy Fabianki wskazany w umowie o udzielenie dotacji.
Zobowiązania Dotacjobiorcy
§ 17. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
1) utrzymywania systemu grzewczego w należytym stanie technicznym przez okres co najmniej 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym zawarł umowę o udzielenie dotacji, w szczególności dokonywania na własny koszt napraw,
konserwacji, przeglądów systemu,
2) umożliwienia kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Fabianki, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub innych instytucji uprawnionych do kontroli wydatkowania środków publicznych.
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Uzasadnienie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program Priorytetowy EKOpiec 2018,
w ramach którego gminy mogą występować z wnioskiem o dofinansowanie do wymiany istniejącego źródła ciepła w imieniu
beneficjentów końcowych - mieszkańców. Dotacja przyznawana z Programu wynosi 2000 zł do wymiany jednego źródła ciepła,
ponadto samorząd gminny musi przekazać również 2000 zł ze swojego budżetu. Pozostałe koszty zakupu, montażu
i uruchomienia nowego źródła ciepła finansuje mieszkaniec, który przystąpi do projektu gminnego. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznaje dotacje na wymianę maksymalnie 10 pieców w gminie liczącej
do 10 tys. mieszkańców.
Niniejsza uchwała, w której zostały określone zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki, pozwoli na przystąpienie Gminy Fabianki do Programu
EKOpiec i pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania na łączną kwotę 20 000 zł z WFOŚiGW w Toruniu. Dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym oraz dotacjom celowym z budżetu gminy wymienionych zostanie 10. pieców zasilanych paliwem stałym
na nowe kotły ekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenie niskich emisji i poprawy jakości powietrza na terenie gminy
Fabianki.
Realizacja programu EKOpiec 2018 na terenie gminy Fabianki wpisuje się w dokumenty strategiczne:
- Strategię rozwoju Gminy Fabianki na lata 2016-2025, Cel strategiczny 4: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego,
Cel operacyjny 4.2 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki, Cel strategiczny: redukcja emisji CO2 w stosunku do roku bazowego
o 3%.
Ponadto realizacja projektu stanowi wkład w realizację celów przyjętego przez Unię Europejską pakietu klimatycznoenergetycznego, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
W związku z powyższym proszę Radę Gminy o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
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