UCHWAŁA NR XXVI/197/18
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków
finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) i art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn.zm.1)), mając na uwadze poprawę stanu
środowiska w gminie, uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych
z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków finansowych
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach
konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Wody.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Sebastian Schmidt

1) 1zmiany

tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566,
1888, 1999, 2056 i 2290 oraz z 2018 r., poz. 9 i 88
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/197/18
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 26 lutego 2018 r.
Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna Woda przy współudziale środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze
Pomorza” (edycja 2018)
§ 1. 1. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych w ramach
konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
2. Dotacja celowa dotyczy działań związanych z modernizacją systemów grzewczych poprzez likwidację
kotłów lub pieców opalonych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
1) kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym,
2) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
z zastrzeżeniem ust. 3,
3) podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
4) elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
3. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane
w mieście Czarna Woda, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniających wymagania opisane
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (5 klasy) (Dz. U. poz. 1690).
4. Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób
fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
5. Dotację mogą otrzymać podmioty realizujące przedsięwzięcie związane z modernizacją systemów
grzewczych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna Woda:
1) osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej i działalności rolniczej,
2) wspólnoty mieszkaniowe, gdzie nie prowadzi się działalności gospodarczej i działalności rolniczej.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiającego źródło ciepła przed modernizacją.
§ 2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na zadanie jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim
w Czarnej Wodzie następujących dokumentów:
1) wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Czarna
Woda przy współudziale środków finansowych uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja
2018) – wzór do pobrania ze strony internetowej www.czarna-woda.pl lub z Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie,
2) kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,
w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
3) dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego (wymagane są, co najmniej 3 zdjęcia w minimalnym
rozmiarze 10 cm x 15 cm – wydrukowanej na papierze lub wywołanej w zakładzie fotograficznym. Zdjęcia
powinny obejmować: pomieszczenie kotłowni (lub pomieszczenie z piecem kaflowym), zbliżenie kotła
(pieca kaflowego), tabliczkę znamionową – jeśli istnieje (jakość zdjęcia musi pozwalać na odczytanie treści
tabliczki).),
4) w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną zgodę
współwłaścicieli na realizację inwestycji,
5) w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy załączyć uchwałę uprawnionego organu zezwalającą na
przystąpienie do niniejszego projektu.
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§ 3. 1. Ogłoszenie dotyczące udzielania dotacji na przedsięwzięcie związane z modernizacją systemów
grzewczych na terenie Gminy Czarna Woda, umieszcza się na stronie internetowej pod adresem www.czarnawoda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.
2. Ogłoszenie zawiera obowiązujący termin składania wniosków oraz zasady udzielenia i rozliczenia
dotacji celowej.
3. Wnioski, złożone po obowiązującym terminie składania wniosków, pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
4. Gmina Czarna Woda zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niej niezależnych,
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o nieważności konkursu.
5. W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez
WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), konkurs zostanie unieważniony.
§ 4. 1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Czarnej Wody.
2. O kolejności przydzielenia dotacji, w przypadku, gdy przeznaczona kwota na ww. zadanie nie jest
wystarczająca ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, decydować będzie data wpływu
kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.
3. Weryfikacja wniosków oraz stwierdzenie wykonania zadania przeprowadzać będzie komisja powołana
przez Burmistrza.
§ 5. 1. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Czarna Woda uzyskać mogą dotację:
1) ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości nie większej niż 30 % poniesionych kosztów
kwalifikowanych,
2) ze środków budżetu gminy w wysokości 5 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
2. Dotacja ze środków zewnętrznych odbywać się będzie na zasadach i warunkach określonych przez
WFOŚiGW w Gdańsku w regulaminie konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
3. Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego poszczególnych zadań objętych wnioskiem
o dofinansowanie nie stanowi podstawy do zwiększenia kwoty dotacji. W przypadku, gdy koszty
kwalifikowane danego zadania ulegną zmniejszeniu, kwota dotacji przysługująca danemu podmiotowi
ubiegającemu się o dofinansowanie zostanie proporcjonalnie obniżona.
4. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
1) dokumentację i nadzór techniczny,
2) demontaż istniejącego źródła ciepła,
3) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
4) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u,
5) wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.
5. Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi podmiotu
ubiegającego się o dofinansowanie.
6. Piece lub kotły wielofunkcyjne nie stanowią wydatku kwalifikowanego i nie mogą zostać objęte dotacją.
7. Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem
faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy.
§ 6. 1. Gmina Czarna Woda zawiera umowę o dofinansowanie zadania na warunkach określonych
w niniejszych zasadach udzielania i rozliczenia dotacji celowej - po zawarciu umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
2. Podmiot otrzymujący dotację na prace związane z modernizacją źródeł energii cieplnej zobowiązany jest
do ich zakończenia i rozliczenia w terminie ustalonym w określonej w ust. 1 umowie.
3. Środki finansowe przekazane będą na zasadach refundacji wydatków po zakończeniu prac przez
dotowanego, po dostarczeniu przez niego dokumentów wymienionych w zawartej umowie, oraz po
przeprowadzeniu kontroli wykonania prac przez Urząd Miejski w Czarnej Wodzie.

Id: 70A0D91D-2E5E-452E-858A-3411033D321B. Podpisany

Strona 2

