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UCHWAŁA NR XXIV.146.2020 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania 
z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 
2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie 
Komprachcice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 r. 
poz. 1396 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się regulamin udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 
projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała XXII.135.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu 
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice”. 

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 

Id: 8E4B7B8A-DE23-4DCD-B880-16CF8D2B758A. Projekt



Załącznik do uchwały Nr XXIV.146.2020 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN 
udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja 
i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Komprachcice;  

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie dofinansowania na 
likwidację i  wymianę indywidualnego źródła ciepła  opartego na paliwie węglowym na proekologiczne, 
legitymującą się tytułem prawnym do budynku lub lokalu mieszkalnego; 

3) dofinansowaniu -  należy przez to rozumieć środki finansowe przyznane wnioskodawcy przez Gminę 
w formie dotacji, na realizację inwestycji związanej z likwidacją i wymianą źródła ciepła, o którym mowa 
w niniejszym Regulaminie; 

4) uproszczonej ocenie energetycznej – należy przez to rozumieć  ocenę energetyczną nieruchomości, która 
ma na celu określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej 
ewentualnego zakresu; 

5) wydatkach kwalifikowanych  - należy przez to rozumieć wydatki, które kwalifikują się  do  
dofinansowania i zostały poniesione przez wnioskodawcę w okresie ich kwalifikowalności; 

6) projekcie -  należy przez to rozumieć projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014 - 2020) w ramach działania 
5.5 Ochrona powietrza pn.: „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie 
Komprachcice”;  

7) umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą, określającą 
warunki współpracy w ramach realizacji projektu. 

2. Dotacja obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie  na bardziej 
ekologiczne celem obniżenia poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym spadku emisji gazów cieplarnianych 
i redukcji emisji pyłu PM10 (efekt ekologiczny). 

3. Dofinansowanie może obejmować wymianę węglowego źródła ogrzewania na: 

1) kocioł gazowy wraz z towarzyszącą instalacją gazową; 

2) kocioł na pellet/biomasę; 

3) ogrzewanie elektryczne, wraz z towarzyszącą instalacją energetyczną; 

4) pompę ciepła. 

4. Wymiana węglowego źródła ogrzewania na źródło wyszczególnione w ust. 3 pkt 2) - pkt 4) jest możliwe 
pod warunkiem braku możliwości technicznych i/lub ekonomicznych podłączenia do sieci gazowej. 

5. Dofinansowanie może obejmować tylko jedno źródło ciepła. 

6. Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis. 

§ 2. Ogólne zasady przyznawania dofinansowania 

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest: 

1) złożenie przez właściciela w pierwszym etapie naboru deklaracji woli przystąpienia do projektu oraz 
ankiety w zakresie potrzeb wymiany źródła ciepła; 
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2) udostępnienie przez właściciela budynku/lokalu celem przeprowadzenia uproszczonej oceny energetycznej 
budynku w ramach projektu; 

3) wymiana źródła ogrzewania, które  spowoduje obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym 
redukcję emisji pyłu PM 10. 

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, która wykorzystuje 
nieruchomość na cele mieszkaniowe, która w pierwszym etapie kwalifikacji złożyła deklarację woli 
przystąpienia do projektu, poddała się ankietyzacji, oraz u której została przeprowadzona uproszczona ocena 
energetyczna budynku. 

3. W przypadku, gdy właściciel nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda 
wszystkich współwłaścicieli. 

4. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków lub których realizacja jest niemożliwa ze względu na 
wyczerpanie środków są umieszczone na liście rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy, o którym mowa ust. 2, wnioskodawcą może być również osoba 
fizyczna, która złożyła deklarację woli przystąpienia do projektu, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych 
wymagań określonych w ust. 1 i wpisana jest na liście rezerwowej. 

6. Dotacja może zostać udzielona właścicielom różnych nieruchomości lokalowych w jednym budynku pod 
warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każda z nich odrębnie 
uzyska wymagany efekt ekologiczny. 

7. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu składa do Wójta Gminy wniosek na 
wzorze, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Finansowanie inwestycji 

1. Dotacja będzie udzielona na dofinansowanie następujących wydatków kwalifikowanych w ramach danej 
inwestycji: 

1) zakup/ montaż nowych kotłów/pieców gazowych, elektrycznych, na pellet/biomasę i pomp ciepła; 

2) demontaż / likwidacja istniejącego źródła ciepła; 

3) zakup i montaż wewnętrznej podłączeniowej instalacji tzn. instalacja wykonana na terenie będącym 
własnością wnioskodawcy. 

2. Do kosztów niekwalifikowanych inwestycji zalicza się wydatki poniesione na: 

1) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp.; 

2) opłaty przyłączeniowe; 

3) opracowanie dokumentacji projektowej; 

4) wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są związane bezpośrednio z inwestycją; 

5) zakup źródeł grzewczych, które nie spełniają warunków realizacji projektu; 

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

7) wykonanie prac zrealizowanych przed datą zawarcia umowy z Gminą; 

8) zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego przy montażu instalacji fotowoltaicznych; 

9) instalacja ekologicznego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych; 

10) Dofinansowanie zostanie udzielone na pokrycie  udokumentowanych kwalifikowanych kosztów 
inwestycyjnych, zgodnie z § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż: 

a) 34% z maksymalnej kwoty dotacji podanej w ust. 3 tj. 5 100 zł  ze środków RPO WO 2014-2020, 

b) 1 000 zł z budżetu Gminy bez względu na wysokość poniesionych kosztów inwestycji. 
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3. Dotacja naliczana jest od maksymalnej kwoty – 15 000 zł, przy czym wnioskodawca może ponieść 
koszty zarówno wyższe jak i niższe od podanej kwoty. Oznacza to, że każdorazowo dotacja naliczana będzie 
od kwoty 15 000 zł bądź niższej, jeśli wnioskodawca poniósł koszty w wysokości niższej. Pozostałe koszty 
stanowią wkład własny wnioskodawcy. 

4. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji. 

5. Zakupione i zamontowane źródła ciepła w ramach realizacji inwestycji powinny być zgodne z unijnymi 
standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym powinny charakteryzować się obowiązującym 
od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią, w tym spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 
2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 

6. Jednoczesne korzystanie ze środków pieniężnych dotacji RPO WO 2014-2020 wraz z dotacjami z innych 
źródeł jest możliwe tylko w przypadku gdy inne programy, z których chce skorzystać wnioskodawca, 
dopuszczają taką możliwość. 

7. Wypłata środków nastąpi na wskazany w umowie rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Gminę środków finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-
2020. 

§ 4. Warunki realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę 

1. Wnioskodawca zawrze z Gminą umowę określającą rodzaj inwestycji, czas jej realizacji, wysokość 
przyznanej dotacji, tryb i formę rozliczeń między stronami umowy. 

2. Nie zawarcie przez Wnioskodawcę umowy określonej w ust. 1 w terminie wskazanym przez Gminę, 
skutkuje odrzuceniem wniosku o dotację. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, Polskimi Normami. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do trwałej likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie 
nowego wymienionego w ramach projektu. 

5. W przypadku posiadania w budynku/lokalu kominka, musi on być pozbawiony technicznej możliwości 
ogrzewania – może stanowić jedynie element wystroju. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami § 6. 

7. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości 
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą 
umowy, na rzecz nowego podmiotu uprawnionego do korzystania z nieruchomości. 

§ 5. Rozliczenie dotacji 

1. W terminie 14 dni od zrealizowania inwestycji Wnioskodawca winien złożyć pisemny wniosek 
o rozliczenie inwestycji, stanowiący załącznik do umowy. 

2. Razem z wnioskiem wnioskodawca, przedkłada następujące dokumenty: 

1) protokoły odbioru instalacji, w tym kominiarski, gazowniczy (jeśli dotyczy), poświadczający prawidłowość 
przeprowadzonych prac oraz odbiór robót wystawiony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami; 

2) oświadczenie Wnioskodawcy o likwidacji lub unieczynnieniu starego źródła ogrzewania lub dokument 
potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego starego źródła ogrzewania wraz z dokumentacją 
zdjęciową; 

3) kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających 
poniesione wydatki; 

4) potwierdzenie zapłaty w/w faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo- potwierdzenie dokonania przelewu, 
gotówkowo- potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie 
zapłaty; 
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5) dokument wydany przez producenta nowego źródła ciepła, wskazujący jego typ, parametry techniczne, 
w tym jego moc; 

6) oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót, zgodnie z normami prawnymi i technicznymi 
obowiązującymi w budownictwie. 

3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, a które będą podstawą do 
wypłaty dotacji, Wójt Gminy wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania wezwania. Niezastosowanie się przez wnioskodawcę do wezwania stanowi podstawę do odmowy 
wypłaty dotacji. 

4. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia 
kserokopii. 

5. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Wójta Gminy 
pracownicy Urzędu Gminy mogą przeprowadzić kontrolę, sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, 
w celu weryfikacji zgodności realizacji zadania z zawartą umową. 

6. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 5 Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli: 

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty wypłaty dotacji  w celu spełnienia 
wymogu zachowania projektu. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji 
projektu również przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO. 

§ 6. Zwrot dotacji bądź rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Dotacja udzielona z budżetu Gminy podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z z późn. zm.). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, wnioskodawca składa do Wójta Gminy pisemne 
powiadomienie. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie wnioskodawcy. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane 
z otrzymaniem dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty kwoty dotacji po weryfikacji wniosku, nie 
przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

3. Ubiegający się o przyznanie dotacji jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania 
się z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad.
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Załącznik do regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w gospodarstwach 

domowych z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne 

w Gminie Komprachcice” 

 

 

WNIOSEK 

o dotację na wymianę źródła ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” 

 

1. Dane wnioskodawcy/ów: 

1) Imię i Nazwisko:  ................................................................................................................................... 

2) PESEL:  ..................................................... ……………………………………………………. ........... 

3) telefon kontaktowy:  ............................................................................................................................... 

4) adres zamieszkania wnioskodawcy:  ...................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................. 

5) lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego  

adres:  ...................................................................................................................................................... 

6) nr ewidencyjny działki:  ....................................  obręb:  ....................................................................... 

7) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………………… 

8) powierzchnia ogrzewana (w m2) ……………….... (w tym do celów niemieszkalnych –……….. m2)  

2. Wnioskowane nowe źródło ogrzewania:* 

⃝      kocioł gazowy; 

⃝      kocioł na pellet/biomasę 

⃝      ogrzewanie elektryczne; 

⃝      pompa ciepła; 

 

3. Wnioskodawca/y: 

a) oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w niniejszym 

wniosku na podstawie prawa:* 

⃝      własności 

⃝      współwłasności 

b)  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm)  

wyrażam/y dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych  

w celach związanych z udziałem w projekcie „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w Gminie Komprachcice” celem uzyskania dofinansowania na wymianę 

indywidualnego źródła ciepła z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego. 
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………………….., dnia …………………          ……………………………….……………………… 

     (miejscowość)              (data)                                                           (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

* prawidłowe zakreślić 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie wymaganym art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm). Więcej informacji znajduje się w regulaminie – zasady przetwarzania danych 

osobowych – dostępnym na stronie internetowej http://bip.komprachcice.pl/3695/2022/zasady-

przetwarzania-danych-osobywych.html. 
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