Regulamin przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
„EKOPIEC 2018”
Cel dotacji celowej
§ 1. Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo.
Warunki przyznania dotacji i beneficjenci programu
§ 2. 1. Przedmiotem dofinansowania objęte będą inwestycje (zakup, montaż i uruchomienie
nowego źródła ciepła o wartości co najmniej 4 000, 00 zł) związane z wyminą istniejącego
źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych
na nowoczesne źródła ciepła o wyższej sprawności:
1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3;
2) kotły gazowe, o których mowa w ust. 4;
3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 4;
4) kotły elektryczne (piece zasilane energią elektryczną).
2. Materiały oraz urządzenia użyte do wymiany źródła ciepła muszą być fabrycznie nowe i
zamontowane po raz pierwszy oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
3. Kotły na paliwa stałe musza spełniać wymagania :
1) 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”;
2) lub 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;
3) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ), w szczególności w
zakresie zakazu stosowania w konkurencji kotłów rusztu awaryjnego.
4. 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.
5. Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności;
2) lub świadectwa/zaświadczenia badań;

3) lub etykiety efektywności energetycznej;
4) lub wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej;
5) lub deklaracji zgodności.
6. Moc nowego źródła ciepła musi odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu budynku na
ciepło.
7. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami
oraz zaleceniami producenta.
8. Wykonawca instalacji powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia (świadectwa
kwalifikacyjne).
9. Na jeden budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
10. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów
letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
11. Kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła .
Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
12. Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31.10.2018 r.
13. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji, wykonania instalacji, wykonania
przyłączy, jest przyznawana na pokrycie kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 2
ust. 11.
14. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
15. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny,
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny lub lokal,
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
16. Współwłaściciel może skorzystać z dotacji po przedłożeniu zgody pozostałych
współwłaścicieli.
Źródła finansowania i wysokość dotacji
§ 3. 1. Dotacja na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła udzielana będzie z budżetu
Gminy w Świekatowie w wysokości 2.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł. Łączna kwota dotacji
wynosi 4.000,00 zł, przy inwestycji o wartości co najmniej 4.000,00 zł .
2. Limit dofinansowania w ramach programu „EKOPIEC 2018” wynosi 5 szt. dla Gminy
Świekatowo.
3. Dotacje udzielone będą tylko po uzyskaniu przez Gminę Świekatowo dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Programu
priorytetowego „EKOPIEC 2018”.
Nabór wniosków
§ 4. 1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu przyznawania dotacji
celowej.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;
2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;
3) planowane koszty inwestycji;
4) miejsce i termin realizacji inwestycji;
5) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie
inwestycji.
3. Wnioski można składać w terminie od 18.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
4. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia (kompletnego wniosku) w Urzędzie
Gminy w Świekatowie. W przypadku wpływu większej ilości kompletnych wniosków niż 5
szt. o wyborze wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zadecyduje publiczne losowanie
beneficjentów programu w Urzędzie Gminy w Świekatowie, o którym zostaną powiadomieni
wszyscy wnioskodawcy.
5. Podczas wyłonienia beneficjentów programu zostanie spisana lista rezerwowa 2
beneficjentów.
6. Wnioskodawcy, którzy zrezygnują z udziału w realizacji Programu lub których planowana
inwestycja nie będzie skutkowała osiągnięciem efektu ekologicznego, zostaną wykreśleni z
Programu. Wniosek wykreślonego beneficjenta programu podlega odrzuceniu. Na miejsce
wykreślonego wnioskodawcy, zostanie włączony pierwszy z wnioskodawców z listy
rezerwowej.
7. Wnioski nie przyjęte do realizacji programu nie podlegają ponownej kwalifikacji w razie
ogłoszenia nowego programu priorytetowego „EKOPIEC 2018”.
8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
9. Wniosek zostaje oceniony negatywnie, jeśli:
1) nie spełnia kryteriów określonych niniejszą uchwałą;
2) posiada braki i błędy formalne;
3) zostanie złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
Rozliczenie dotacji
§ 5. 1. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu przez Gminę Świekatowo
promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
2. Beneficjenci programu zobowiązani są do realizacji inwestycji w terminie do dnia 31
października 2018 r.
3. Rozliczenie dotacji dokonywane jest po zakończeniu inwestycji na podstawie:
1) oryginałów faktur i dowodów ich zapłaty, określających koszty poniesione na realizację
inwestycji;
2) załączeniu dokumentu, o którym mowa w §2 ust. 5;
3) protokolarnym odbiorze inwestycji, przez pracowników urzędu, podlegającym na wizji w
terenie w celu określenia fabrycznego montażu instalacji na danej nieruchomości;
4) złożeniu oświadczenia o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.
4. Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o rozliczenie dotacji, zgodny ze wzorem
wniosku udostępnionym przez Gminę.
5. Wypłata dotacji nastąpi po jej rozliczeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

6. Beneficjent otrzyma dotację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na rachunek bankowy
wskazany we wniosku, bądź w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie.
7. Beneficjent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zakupu, montażu i
uruchomienie źródła ciepła i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów
ekologicznych.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia, że zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów
określonych w niniejszym regulaminie, nastąpi negatywna weryfikacja wniosku o wypłatę
dotacji i odmowa wypłaty dotacji.
2. Brak złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym
w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.
3. Gmina zastrzega sobie możliwość kontroli wykonanej inwestycji w zakresie
funkcjonowania zainstalowanych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i warunkami
wynikającymi z umowy dotacji przez okres 5 lat od wypłaty dotacji. Inwestor ma
obowiązek, zapewnić przedstawicielom Gminy oraz przedstawicielom WFOŚiGW w Toruniu
dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia, że w okresie, o którym mowa w ust. 5, urządzenia zostały
zdemontowane lub nie są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem będą naliczane kary.
5. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Beneficjent programu jest zobowiązany do
utrzymywania urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w
należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt.
6. Wnioskodawca przystępując do Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu
przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
7. Gmina będzie kontaktowała się z Wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonu, faksu lub wybranego operatora pocztowego.
8. Wnioskodawca składając wniosek w ramach Programu wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
dla potrzeb realizacji Programu i w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz
poprawy jego działania.

