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UCHWAŁA NR L/408/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r.
poz. 799 z późn.zm.)1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania przez Gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez działania, o których mowa w § 6, dla
osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikający
z prawa własności, współwłasności lub użytkowania wieczystego i wykorzystuje nieruchomość wyłącznie na
cele mieszkaniowe.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w § 1;
2) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław stanowiącej budynek
mieszkalny, na której chce dokonać realizacji inwestycji;
3) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny,
o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z późn. zm.);
4) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Inowrocław;
5) źródle ogrzewania opalanym paliwem stałym - należy przez to rozumieć instalacje ogrzewania, w tym
piece i kotły, opalane węglem lub koksem;
6) inwestycji – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
7) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach
udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Wnioskodawcę (tj. zakup, montaż i uruchomienie
źródła ciepła);
8) kosztach niekwalifikowanych – należy przez to rozumieć zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
kotłów, pieców dla których instalacja użytkowania dopuszcza stosowanie węgla jako dodatkowego paliwa,
np. kotły na biomasę z możliwością palenia również węglem;
9) nowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające
kryteria określone w § 5 i 6;
§ 3. Dofinansowaniem objęte są inwestycje związane z wymianą niespełniającego wymagań § 5 niniejszej
uchwały źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz.1356, poz. 1479, poz. 1564,
poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 i poz. 1722.
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1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w § 5,
2) kotły gazowe, o których mowa w § 6,
3) kotły olejowe, o których mowa w § 6,
4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).
§ 4. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania obowiązujących norm.
§ 5. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) 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” lub
b) 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 2015r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury
i urządzenia słoneczne oraz
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz.U.z 2017, poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów
rusztu awaryjnego.
§ 6. Kotły na paliwa olejowe 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., 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.
§ 7. Wymagania, o których mowa w § 4-6, muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań.
§ 8. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno dofinansowanie.
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne
alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz).
§ 9. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w wysokości
3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które zostaną poniesione przez Wnioskodawcę po
podpisaniu ważnej umowy z Gminą Inowrocław.
§ 10. Warunki niezbędne do uzyskania dotacji to:
1) zrealizowanie inwestycji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem,w szczególności przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi tej ustawy;
2) trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym znajdujących
się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (lub jego części), przy czym warunek ten nie musi być
spełniony w przypadku występowania pieca kaflowego – pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia
pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską;
3) złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na formularzu, który
można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław lub na stronie internetowej
www.gminainowroclaw.eu wraz z załącznikami i oświadczeniami;
4) złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie trwania naboru w biurze podawczym
Urzędu Gminy Inowrocław lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej
Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław; w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy Inowrocław.
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§ 11. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 maja 2019 r. do 31 maja 2019r.i każdego kolejnego roku
w godzinach pracy Urzędu Gminy Inowrocław. O przyjęciu i rozpatrzeniu wniosku decyduje data i godzina
złożenia wniosku.
§ 12. Po upływie terminu naboru, wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej według kolejności ich
złożenia, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Inowrocław na dany rok.
§ 13. Lista podstawowa, osób zakwalifikowanych do uzyskania dotacji będzie sporządzona do dnia 1 lipca
2019 r. oraz każdego kolejnego roku. Pozostali Wnioskodawcy zostaną ujęci na liście rezerwowej.
§ 14. Złożenie wniosku o dotację nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.
§ 15. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy będącego na liście podstawowej, o której mowa w § 13,
dotację mogą otrzymać kolejni wnioskodawcy z listy rezerwowej.
§ 16. 1 . Wzór przykładowego wniosku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku, o którym mowa w § 10 pkt 3 przedmiotowej należy dołączyć:
1) oświadczenie, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym posadowionym na nieruchomości gruntowej
stanowiącym część składową tej nieruchomości, budynku mieszkalnym trwale z gruntem związanym lub
części takiego budynku (lokal mieszkalny), które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od
gruntu przedmiot własności, nie jest prowadzona działalność gospodarcza;
2) oświadczenie, że nieruchomość, o której mowa we wniosku, użytkowana jest w całości na własne potrzeby
mieszkaniowe oraz całoroczne (nie jest domem letniskowym);
3) oświadczenie, że nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania
zadania objętego niniejszym wnioskiem;
4) oświadczenie, że mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja
zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania;
5) oświadczenie, że wnioskowana dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie koniecznej kontroli w ramach wykonywania zadania
publicznego przed jego realizacją oraz po jego zakończeniu, oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie
kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie danych objętych wnioskiem, od daty złożenia wniosku
do daty rozliczenia się z zadania z Gminą;
7) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji oraz o posiadaniu przez
wszystkich współwłaścicieli wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac;
8) oświadczenie o spełnieniu lub zamiarze spełnienia warunków określonych w § 10 pkt 1 i 2;
9) oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
10) oświadczenie, o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła oraz zobowiązanie do
zlikwidowania starego źródła ciepła;
11) oświadczenie, że nieruchomość, o której mowa we wniosku, ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła
na paliwo stałe, a koszty związane z zakupem, montażem i uruchomieniem nowego źródła ciepła zostaną
poniesione po zawarciu ważnej umowy z Gminą o udzielenie dofinansowania;
12) oświadczenie, że jest znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z ustawy z dnia 6 czerwca – Kodeks karny (Dz. U.
z 2018r. poz. 1600 t.j.);
13) oświadczenie, że znana jest wnioskodawcy treść Uchwały Rady Gminy Inowrocław w sprawie określenia
zasad udzielania przez Gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji.
§ 17. Z osobą, której przyznano dotację, Wójt Gminy zawiera umowę o udzielenie dotacji.
§ 18. 1. Po wykonaniu zadania Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Gminy Inowrocław wniosek
o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami umowy.
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2. Do rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada:
1) oryginał/y faktur/y VAT/rachunku/ów potwierdzający/ch poniesione wydatki na realizację inwestycji, na
których jako nabywca wskazany będzie Wnioskodawca (oryginały zostaną zwrócone Wnioskodawcy po
rozliczeniu zadania);
2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
inwestycji ;
3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła;
3. Do rozliczenia należy załączyć również następujące dokumenty, w zależności od rodzaju nowego źródła
ciepła:
1) dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w § 5 lub § 6 niniejszej uchwały poprzez
załączenie stosownych certyfikatów lub etykiet klasy energetycznej;
2) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń
paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest wymagana do odbioru).
4. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu z wykonania
inwestycji, co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin wykonania inwestycji pod kątem zgodności z Umową na
dotację.
5. W nieprzewidzianych przypadkach ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi do 15 listopada 2019 r.
i każdego kolejnego roku.
6. Dotacje będą udzielane aż do wyczerpania limitu środków na dotacje określonego w budżecie Gminy
Inowrocławia w danym roku budżetowym; wnioskodawca, który nie zmieści się w limicie nie otrzyma dotacji.
§ 19. Wnioskodawca nie otrzyma dotacji w przypadku:
1) podania we wniosku nieprawidłowych danych;
2) nieprzestrzegania warunków uchwały i umowy;
3) niekompletnego złożenia wniosku o rozliczenie dotacji;
4) uzyskania negatywnych opinii z oględzin przeprowadzonych w miejscu realizacji inwestycji przed
rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.
§ 20. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonywane będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
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Załącznik do uchwały
Nr L/408/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 29 października 2018 r.
Data przyjęcia wniosku*:

Numer wniosku*:

………………………….
*
wypełnia Urząd Gminy Inowrocław

………………………….

Wójt Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

WNIOSEK
o udzielenie przez Gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji

I.Wnioskodawca:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

II.Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu/nr lokalu:

Kod pocztowy:

PESEL:
Telefon:

e-mail:
…………………………………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy

………………………………
wydany przez

…………………………………
w dniu
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III.Adres/dane nieruchomości na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu/lokalu:

Kod pocztowy:

Nr działki, Obręb:
Nr księgi wieczystej:
IV.Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
c własność/współwłasność
w przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym
wnioskiem zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji oraz posiadaniu przez nich
wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac

c użytkowanie wieczyste
w przypadku innego prawa niż własność/współwłasność Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać
i przedłożyć wraz niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku
na realizację zadania
V.Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji……………………………………………………………………
(miesiąc/rok)

VI.Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji:……………………………………………………………………
(dzień/miesiąc/rok)

* Obowiązek realizacji inwestycji w terminie do dnia …………………………….. r.
VII.Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła

Rodzaj likwidowanego źródła ciepła
Liczba pieców planowanych do trwałej
likwidacji (pieców kaflowych, kotłów
węglowych)
Moc cieplna używanego źródła ciepła

szt.

kW

Rodzaj używanego paliwa
Powierzchnia użytkowa lokalu ogrzewana
likwidowanymi starymi źródłami ciepła na
paliwa stałe
Rok budowy budynku

m2
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VIII.Dane dotyczące nowego źródła ciepła

Rodzaj planowanego do zainstalowania
nowego źródła ciepła
Nazwa nowego źródła ciepła
Moc cieplna nowego źródła ciepła

kW

Rodzaj używanego paliwa
IX.Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja
………………………………………………………………………………………………………………………………………
X.Koszt zadania objętego wnioskiem

Koszty kwalifikowane
(koszt zakupu kotła, montaż oraz
uruchomienie ciepła)

zł
Słownie:
………………………………………………………….. zł

XI.Finansowanie zadania

Wnioskowana kwota dotacji

zł
Słownie:
………………………………………………………….. zł

Wkład własny

zł
Słownie:
………………………………………………………….. zł

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność lub zgoda właściciela lub
administratora budynku na realizacje zadania. W przypadku zgody właściciela lub administratora
budynku należy dołączyć kserokopię tytułu prawnego do dysponowania lokalem (oryginały do
wglądu) i posiadaniu przez nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac;
2.Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych organowi architektonicznobudowlanemu (jeżeli jest wymagana);
3.Dane techniczne lub dokumentację techniczną istniejącego i planowanego źródła ciepła;
4.Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
Ważne: Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów dla
stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
…………………………. dnia ……………………….
(miejscowość)

………………………………….……….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu ubiegania się o udzielenie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Inowrocław na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na
likwidacji źródeł ciepła.
….................................

….....................................................

(Data, miejscowość)

(Czytelny podpis osoby składającej wniosek)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych
(ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, tel.: 52 355 5810)

jest

Gmina

Inowrocław

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem
Marcinem Kominiarczykiem Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze z zakresu przyznawania i rozliczenia dotacji na realizację inwestycji polegającej na
likwidacji źródeł ciepła i wyłącznie, w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest nie otrzymanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Inowrocław na dofinansowanie
kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł ciepła.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
…………………………….……………
(Data, miejscowość)

…….……….…..……………………………………
(Czytelny podpis osoby składającej wniosek)

