UCHWAŁA NR XXXVI/251/2018
RADY GMINY RADOMSKO
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomsko”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432 ) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4-6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, poz. 1356, poz. 1564,
poz. 1590, poz. 1648) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Radomsko” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Suwart
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/251/2018
Rady Gminy Radomsko
z dnia 20 września 2018 r.
„Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczania
niskiej emisji na terenie Gminy Radomsko”
§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Radomsko na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Radomsko.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) udzielona na cele określone w niniejszym
Regulaminie.
2. Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji.
3. Deklaracji - należy przez to rozumieć pisemną deklarację wnioskodawcy, wyrażającą wolę przeprowadzenia
zadania i zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej złożoną przez wnioskodawcę.
4. Umowie - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Gminą Radomsko, a wnioskodawcą
o udzielenie dotacji celowej na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Radomsko,
zgodnie z art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799, poz. 650).
5. Kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty poniesione przez Wnioskodawcę, obejmujące:
1) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
2) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych,
wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;
3) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. w zakresie niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania systemu;
4) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej;
6. Kosztach niekwalifikowalnych - koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na
potrzeby nowego źródła ciepła oraz wszelkie pozostałe nie wymienione w § 2 ust. 5;
7. Efekcie ekologicznym - należy przez to rozumieć ilość wyeliminowanych zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza, ustalanych jako różnica w emisji zanieczyszczeń pyłu PM 10, pyłu PM 2,5, CO₂, benzeno-apirenu,
SO₂, NOx.
8. Efekcie rzeczowym - dokonanie likwidacji starego wysoce emisyjnego źródła ciepła i zastąpienie go przez
nowe zgodne z wymogami programu.
9. Przedsięwzięciu - rozumie się przez to wymianę starego źródła ciepła w budynku/ lokalu na nowe źródło
ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (ilość
instalowanych nowych źródeł ciepła objętych dotacją nie może przekraczać ilości likwidowanych źródeł ciepła, za
wyjątkiem sytuacji, w której rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego dotychczas systemu ogrzewania).
10. Budynku - budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.
11. Lokal mieszkalny - wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
i którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.
12. C.O. - należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie.
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13. C.W.U. - należy przez to rozumieć ciepłą wodę użytkową.
14. Trwałość przedsięwzięcia - obowiązek utrzymania przez Wnioskodawcę efektów rzeczowych
i ekologicznych zrealizowanego przedsięwzięcia przez okres co najmniej 5 lat.
15. 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, poprzez trwałą likwidację rozumie się również odcięcie
od przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych i paleniska, które uniemożliwi dalsze
korzystanie.
§ 3. 1. Przyznawanie dofinansowania odbywa się na podstawie podpisanych umów wg listy rankingowej
utworzonej na podstawie złożonych Deklaracji do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten
cel w budżecie Gminy Radomsko.
2. Termin składania Deklaracji będzie każdorazowo podawany do publicznej wiadomości sposobem
zwyczajowo przyjętym oraz na stronie www.bip.gmina-radomsko.pl.
3. Lista rankingowa tworzona jest spośród złożonych w określonym terminie Deklaracji po weryfikacji
spełnienia kryteriów przystąpienia. Kryteria przystąpienia do programu:
1) lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy Radomsko;
2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości przez wnioskodawcę;
3) nowe źródło ciepła spełniające warunek określony w § 3 pkt 6.
4. Deklaracje złożone po dniu zakończenia naboru będą przyjmowane na listę rezerwową po spełnieniu
wymaganych kryteriów oraz wg kolejności zgłoszeń.
5. Dotacja może być udzielona na zadania mające na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację
lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające
wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.
6. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
1) nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko w przypadku
budynku/ lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub nie jest to
ekonomicznie uzasadnione;
2) kocioł musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 "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 równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; data
potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie;
3) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5 - dla
źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r.;
4) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą
posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
5) konstrukcja kotła na biomasę nie może umożliwiać spalania paliw węglowych.
7. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie
lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej.
8. Wszelkie działania w zakresie likwidacji, zmiany i modernizacji źródeł ciepła są podejmowane na
odpowiedzialność i ryzyko wnioskodawcy i muszą być zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn.zm).
9. Dotacja jest udzielana jedynie na zadania, co do których wnioskodawca zobowiąże się do utrzymania
trwałości przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia.
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§ 4. 1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym realizującym
przedsięwzięcie w budynkach lub lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radomsko, do
których wnioskodawca posiada tytuł prawny. W przypadku, gdy tytuł prawny do dysponowania budynkiem/
lokalem przysługuje kilku osobom wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
2. Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których w okresie trwałości
projektu, jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni
przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega
proporcjonalnemu pomniejszeniu o procent powierzchni wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.
3. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek lub lokal w okresie 5 lat.
4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.
5. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia jest niezaleganie w podatkach i opłatach
lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także innych należności wobec
Gminy Radomsko (w tym m.in. opłata za wodę lub ścieki).
§ 5. 1. Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
Dofinansowanie będzie realizowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy
Radomsko.
2. Dla źródeł ciepła o mocy do 40kW maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może być
wyższa niż:
a) dla kotłowni gazowej, olejowej 12 000,00 zł,
b) dla ogrzewania elektrycznego 10 000,00 zł,
c) dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł,
d) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 6 500,00 zł,
e) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 12 000,00 zł,
f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 15 000,00 zł.
3. Okres kwalifikowalności wydatków określony jest w umowie o przyznanie dotacji celowej.
§ 6. 1. Rozliczenie dotacji następuje po złożeniu dokumentacji na zasadach i w terminie wskazanym w umowie
o udzielnie dotacji.
2. W terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji celowej wnioskodawca składa Wniosek o rozliczenie
i dokonanie płatności w formie refundacji środków. Refundacja dokonywana jest wyłącznie w formie
bezgotówkowej na nr rachunku wskazany przez wnioskodawcę. Do ww. wniosku należy dołączyć kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
a) pisemne potwierdzenie wykonania i zakończenia realizacji zadania,
b) zestawienie wszystkich poniesionych kosztów,
c) oświadczenie o trwałej likwidacji poprzedniego systemu grzewczego,
d) imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty z potwierdzeniem przelewu (nie dopuszcza się płatności
gotówką),
e) protokoły odbioru wystawione przez wykonawców realizujących zadania (w tym opinia kominiarska);
w przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one podpisane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna); jeżeli ww. protokół zawiera wykaz usterek,
których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia należy również załączyć
protokół potwierdzający ich usunięcie,
f) umowy z dostawcami energii elektrycznej/gazu,
g) wymagane decyzje administracyjne,
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h) certyfikaty zgodności z normą PN-EN 303-5 potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, nie starsze niż 5 lat, licząc od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie,
i) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po realizacji przedsięwzięcia.
3. Dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy po dokonaniu końcowej weryfikacji rozliczenia i jego
zaakceptowaniu.
4. W przypadku, gdy dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, udzielone wnioskodawcy
stanowić będzie dla niego przychód, zastosowane zostaną odpowiednie przepisy w tym zakresie.
5. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji celowej wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
§ 7. 1. Do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć uprawnione są osoby działające z upoważnienia Wójta
Gminy Radomsko.
2. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia kontroli realizowanego
przedsięwzięcia przez Gminę Radomsko oraz inne instytucje dofinansowujące zadanie (np. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).
3. Minimalny zakres kontroli obejmie:
1) weryfikację trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego
dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
2) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy
ruszt);
3) weryfikację oryginałów dokumentów złożonych z rozliczeniem dofinansowania;
4) weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta
kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów
próbki paliwa.
4. Kontrola zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz
z wnioskiem o rozliczenie dotacji może być przeprowadzona w całym okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od
zakończenia realizacji zadania.
§ 8. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres co najmniej 5 lat
licząc od daty złożenia Wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji. Obowiązek ten polega na:
1) zachowaniu efektu rzeczowego tj. nie zbywaniu środków trwałych, których zakup/ wytworzenie zostały objęte
dotacją. W przypadku zbycia całej nieruchomości prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej pomiędzy
Gminą, a Wnioskodawcą muszą zostać przeniesione na nowego właściciela nieruchomości, pod rygorem
uznania, że trwałość przedsięwzięcia nie została zachowana;
2) utrzymanie efektu ekologicznego wskazanego w Umowie o przyznanie dotacji;
3) nie poddawaniu przedsięwzięcia istotnej zmianie mającej wpływ na jego charakter, cele lub warunki realizacji,
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 22 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w przypadku:
1) uniemożliwienia przez wnioskodawcę przeprowadzenia kontroli;
2) niedotrzymania założeń programu oraz niniejszego regulaminu;
3) stwierdzenia, że dotacja została przyznana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
4) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 9. Rozliczenie i wypłata dotacji przez Gminę Radomsko nastąpi według zasad określonych przez WFOŚiGW
w Łodzi lub innego dysponenta środków zewnętrznych.
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