UCHWAŁA NR IV/35/19
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Bystra-Sidzina” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa zasady udzielania dotacji celowej na wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, w tym kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Dorota Kowalik
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Załącznik do uchwały Nr IV/35/19
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 28 marca 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, w tym kryteria wyboru inwestycji do finansowania
lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1) Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania dotacji wraz z załącznikiem;
2) Wnioskodawca – osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa ubiegająca się o udzielenie
dotacji;
3) Budynek – budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, wolnostojący albo w
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych; na potrzeby niniejszego Regulaminu za Budynek uznaje się również Lokal;
4) Lokal – wydzielona trwałymi ścianami w obrębie Budynku izba lub zespół izb przeznaczonych
na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych oraz posiadają samodzielne źródło ciepła;
5) Koszty kwalifikowane – koszty materiałów, urządzeń oraz prac objęte dofinansowaniem w
formie dotacji;
6) Nowe źródło ciepła – niskoemisyjne, wysokosprawne źródło ciepła: kocioł gazowy, kocioł
olejowy, wysokosprawny kocioł węglowy lub na masę, ogrzewanie elektryczne, spełniające
warunki, o których mowa w uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z
dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tj.:
27 stycznia 2017 r., poz. 787);
7) Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwa stałe centralnego
ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych niespełniający
warunków, o których mowa w uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tj.:
27 stycznia 2017 r., poz. 787);
8) Gmina – Gmina Bystra-Sidzina;
9) Umowa – pisemna umowa o dofinansowanie wymiany niskowydajnego i nieekologicznego
kotła na paliwa stałe na nowoczesny i ekologiczny kocioł w Budynku;
10) Inwestycja – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła.
§2
Zasady udzielania dotacji
1. Dotacja na zamierzoną wymianę Starego źródła ciepła będącego podstawowym źródłem
ogrzewania w Budynku na Nowe źródło ciepła mająca na celu rzeczywiste ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację w Budynkach tradycyjnych palenisk i zainstalowanie
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nowoczesnych i ekologicznych kotłów jest udzielana na pisemny wniosek Wnioskodawcy.
2. Dotacja obejmuje wyłącznie Budynki wykorzystywane na cele mieszkaniowe położone w
granicach administracyjnych Gminy.
3. W przypadku Budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, część mieszkalna
musi wynosić powyżej 70% powierzchni użytkowej Budynku.
4. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany Budynek.
5. Dotacja udzielana jest Wnioskodawcy jeden raz, bez względu na ilość modernizowanych przez
niego kotłowni.
6. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
7. Termin składania wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
8. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo Wnioskodawcy do dysponowania
Budynkiem na cele budowlane (tytuł prawny do Budynku), a w przypadku, gdy Budynek stanowi
współwłasność również zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji.
9. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie zawiera załącznika, Wnioskodawca jest wzywany do
uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
10. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpoznawane według kolejności wpływu do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w danym roku kalendarzowym.
11. Przyznanie dotacji następuje na podstawie Umowy, która stanowi podstawę do rozpoczęcia
Inwestycji oraz gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji. Umowa
określa w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji.
§3
Wysokość dotacji
1. Wysokość dotacji celowej wynosi:
1) 200,00-zł/ kW mocy Nowego źródła ciepła, przy czym nie więcej niż 3.000,00-zł w
przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
2) 200,00-zł/ kW mocy Nowego źródła ciepła, przy czym nie więcej niż 5.000,00-zł w
przypadku gdy Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa.
2. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się:
1) koszty demontażu Starego źródła ciepła;
2) koszt zakupu i montażu Nowego źródła ogrzewania.
§4
Rozliczenie dotacji
1. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca, z którym została zawarta Umowa, przedkłada:
1) kserokopie faktur VAT i/lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki wraz z
oryginałami faktur i/lub rachunków do wglądu;
2) protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę dokonującego wymiany
systemu ogrzewania zawierający potwierdzenie demontażu i likwidacji Starego źródła
ciepła i montażu Nowego źródła ciepła oraz dane techniczne Nowego źródła ciepła
zawierające moc kotła (w kW), sprawność cieplną oraz rodzaj paliwa;
3) kserokopię dokumentu zawierającego dane techniczne Nowego źródła ciepła wraz z
atestem – certyfikatem energetyczno-emisyjnym.
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2. Wypłata dotacji następuje w terminie określonym w Umowie po uprzednim przedstawieniu
dokumentów wymienionych w ust. 1.
3. Dotacja wykorzystana niezgodne z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA
CIEPŁA NA NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
I.DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania: miejscowość ………………………….…… ulica/nr domu ……………………………
kod pocztowy ……………………………
3. Telefon kontaktowy …………………………………………………
4. Adres e-mail ………………………………………………………………
II. DANE DOTYCZĄCE STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Lokalizacja Budynku: miejscowość ………………………………. ulica/nr domu ……………………….. poczta
……………………………
2. Rodzaj Budynku:


Budynek mieszkalny jednorodzinny



Budynek mieszkalny wielorodzinny



Lokal

3. Tytuł prawny do Budynku:


Własność



Współwłasność



Użytkowanie wieczyste



Inne ………………………………………………

4. Powierzchnia użytkowa Budynku ………………………………………………………
5. Rodzaj istniejącego źródła ciepła:
1) Rodzaj opału: …………………………………………………
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2) Typ kotła: ……………………………………………………..
3) Rok produkcji: ……………………………………………….
4) Moc: ……………………………………………… kW
5) Roczna ilość spalanego paliwa: ………………………………….. [Mg lub m3]

III. DANE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Rodzaj planowanego Nowego źródła ciepła:
1) Rodzaj opału: ……………………………………………..
2) Typ kotła: …………………………………………….……..
3) Moc: …………………………………………………………… kW
4) Roczna ilość spalanego paliwa …………………………………… [Mg lub m3]
5) Planowany termin wymiany: …………………………………………….
Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
I.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bystra-Sidzina, 34-235
Bystra Podhalańska 373;
II.

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod numerem telefonu:
(18) 26 81 220, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@bystrasidzina.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej zaadresowanej do IOD n adres: 34-235
Bystra Podhalańska 373;

III.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania wniosku na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

IV.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom
i podmiotom jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów
prawa;

V.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej;

VI.

na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
na zasadach określonych w art. 15-21 RODO;
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VII.

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone;

VIII.

niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt.
III;

IX.

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.
………………………………………………………..
Miejscowość, data, podpis

Załącznik:
1) dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do Budynku, w którym będzie
realizowana Inwestycja; a w przypadku współwłasności Budynku – zgoda pozostałych
współwłaścicieli na realizację Inwestycji.
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