UCHWAŁA NR XXXIX/297/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających
do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, polegających na
wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru, tryb postępowania w związku
z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do zdań własnych gminy należy finansowanie
ochrony środowiska między innymi w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Wychodząc
naprzeciw finansowaniu inwestycji mających na celu ochronę powietrza, gmina może udzielać dotacji celowej.
Zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519) zasady, tryb
postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska określa rada gminy w drodze uchwały.
Udzielając dotacji na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez
wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, gmina realizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej,
uchwalony uchwałą Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r.,
którego głównym celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery poprzez likwidację zanieczyszczeń
pochodzących z sektora bytowo – komunalnego, dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zwiększenie efektywności energetycznej.
Wobec powyższego, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/297/18
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 21 marca 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy
Radzyń Chełmiński.
§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie
inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2. Udzielanie dotacji ma na celu wspomaganie realizacji założeń ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, którego celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniom atmosfery
poprzez likwidację zanieczyszczeń pochodzących z sektora bytowo – komunalnego, dotyczących redukcji emisji
gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła na
kotły na paliwa stałe, spełniające wymagania klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012.
§ 2. 1. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać:
1) osoby fizyczne, będące właścicielami lub 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) wspólnoty mieszkaniowe.
2. Dotacja, o której mowa jest w § 1, skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku mieszkalnym.
3. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych.
4. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja.
5. Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały wykonane i udokumentowane przed dniem 01.01.2018r.
§ 3. 1. Dotacją są objęte przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem
stałym na kotły na paliwa stałe, które 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., 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 paliwa stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne.
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu
awaryjnego.
2. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania
wynikające z obowiązujących norm.
3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane w formie:
a) certyfikatu zgodności lub
b) świadectwa/zaświadczenia badań lub
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c) etykiety efektywności energetycznej lub
d) wyciągu z dokumentacji techniczno – ruchowej lub
e) deklaracji zgodności.
4. Dotacją są objęte zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.
5. Dotacją nie są objęte następuje koszty:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
b) koszt demontażu starego źródła ciepła,
c) koszt wykonania instalacji.
6. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła jest uzyskanie efektu
ekologicznego poprzez zakup, montaż oraz użytkowanie wyłącznie nowego, zamontowanego systemu ogrzewania
i trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła.
7. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła
oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa
i niniejszym Regulaminem.
§ 4. 1. Źródłem dofinansowania zadania, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środki z budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w formie
refundacji poniesionych kosztów dla jednego wnioskodawcy, w wysokości:
a) 2 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
b) 2 000,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych określona będzie na każdy rok
w budżecie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
3. Warunkiem udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych jest zakwalifikowanie wniosku gminy
występującej w imieniu beneficjentów końcowych (wnioskodawców), do dofinansowania w konkursie ogłoszonym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji składa w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński pisemny wniosek.
2. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w terminie wyznaczonym
w ogłoszeniu, opublikowanym na stronie internetowej oraz zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński.
3. W ogłoszeniu o którym mowa w ust. 2 zostanie podany wzór wniosku wraz z załącznikami.
4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
5. W przypadku ilości wniosków przekraczających wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie
w/w inwestycji w budżecie Gminy na dany rok, kolejność wniosków objętych dofinansowaniem ustalona zostanie
w drodze publicznego losowania, o którego terminie i miejscu zostaną poinformowani Wnioskodawcy.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji i terminie
podpisania umowy.
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą a Gminą.
8. Od procedury kwalifikowania wniosków i przyznania dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.
9. Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji, nie przysługuje z tego tytułu
żadne roszczenie wobec Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
§ 6. 1. Po zakończeniu zadania i uruchomieniu instalacji Wnioskodawca zawiadamia Gminę o zakończeniu
prac oraz dostarcza następujące dokumenty, w terminie określonym w umowie:
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a) wniosek o wypłatę dotacji,
b) oryginał faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego wystawiony na wnioskodawcę wraz
z dowodem zapłaty,
c) protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez wnioskodawcę i wykonawcę instalacji,
d) dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie,
e) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań obowiązujących norm,
f) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
g) inne dokumenty, których załączenie uznane jest za konieczne do rozliczenia dotacji lub wynika z przepisów
prawa.
2. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania. Wypłata dotacji następuje w drodze refundacji
poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ogrzewania, na zasadach określonych w umowie.
§ 7. 1. Jeżeli wnioskodawca nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona
zgłoszenia i rozliczenia zadania nie otrzyma dotacji.
2. Dotacja zostanie wypłacona wnioskodawcy po terminowym zrealizowaniu zadania, przedstawieniu
w terminie zgodnym z umową wymaganych dokumentów oraz po uzyskaniu akceptacji przedłożonych
dokumentów przez WFOŚiGW w Toruniu.
3. Po uzyskaniu przez gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, dotacja zostanie wypłacona
wnioskodawcy na podany przez niego we wniosku rachunek bankowy.
§ 8. 1. W celu rozliczenia dotacji Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chełmiński zastrzega sobie prawo dokonania
kontroli na każdym etapie realizacji zadania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
pracownika WFOŚiGW w Toruniu lub inny podmiot upoważniony do kontroli.
2. Trwałość osiągniętego efektu ekologicznego może podlegać kontroli przez okres 5 lat od daty zawarcia
umowy o dotację celową. W przypadku używania starego systemu grzewczego lub innego niż na jaki została
udzielona dotacja, osoba która otrzymała dotację będzie zobowiązana do jej zwrotu w trybie określonym
w umowie.
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