UCHWAŁA NR LI/304/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.
1875 ze zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz.
799 ze. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady i tryb udzielania ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce dotacji celowej na
przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
(węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania na instalację opartą na następujących źródłach ciepła:
a) kocioł gazowy,
b) kotły/grzejniki/urządzenia grzewcze zasilane prądem elektrycznym.
2. Dotacja przeznaczona jest na realizację przedsięwzięcia wskazanego w ust.1, realizowanego w lokalu
mieszkalnym lub domu jednorodzinnym zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
3. Beneficjentem dotacji mogą być:
a) osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
b) najemcy lokali mieszkalnych lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściciela
nieruchomości,
c) osoby prawne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4. Przez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym rozumie się likwidację z nieruchomości
będącej przedmiotem przedsięwzięcia wszystkich źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co
najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
§ 2. 1. Wprowadzone zasady mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych
z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji
przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 ust.1, obejmujących:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż instalacji związanej z nowym źródłem ciepła, w tym instalacji nawiewno-wywiewnej,
d) modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła
ciepła.
2. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy
i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
3. Dotacją celową mogą zostać objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja nie została zakończona
przed datą zawarcia umowy o przyznaniu dotacji celowej, przy czym jako zakończenie realizacji przedsięwzięcia
rozumie się dokonanie zgłoszenia zakończenia robót zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane.
4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zakup urządzeń nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości na której realizowane jest
przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem,
b) budowę przyłączy i zewnętrznych sieci energetycznych i gazowych,
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c) realizację przedsięwzięcia, którego realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako
likwidacja wszystkich źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym,
d) realizację przedsięwzięcia dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz
budynków w budowie.
e) zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego
f) refundacje kosztów prac wykonanych siłami własnymi,
g) koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.
5. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel sfinansowanych z innych bezzwrotnych
źródeł (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania).
7. Dotacja może nie zostać przyznana w przypadku:
a) braków formalnych we wniosku o przyznanie dotacji,
b) wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy,
c) wykonania przedsięwzięcia z naruszeniem przepisów prawa
d) wycofanie złożonego wniosku lub odmowy podpisania umowy o dotację przez wnioskodawcę.
8. Wnioskodawcy, któremu nie udzielona została dotacja, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
§ 4. 1. Wysokość środków finansowych na dotacje określona zostanie w uchwale budżetowej.
2. Dotacja udzielana będzie w wysokości do 75% kosztów brutto przedsięwzięcia określonych § 3 ust 1, lecz
w kwocie nie wyższej niż 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy zł).
3. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł
zewnętrznych np.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
czy środków Unii Europejskiej. W takim przypadku o wysokości i zasadach dofinansowania decydować będą
wymogi regulaminowe poszczególnych konkursów na określone zadania.
4. Zakłada się, że na realizację niniejszego programu udzielania dotacji, w latach 2018 – 2022, w budżecie
Gminy Boguszów-Gorce powinna zostać zabezpieczona kwota w wysokości co najmniej 200.000 zł rocznie.
§ 5. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami, zgodnie ze wzorem i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.
3. W roku 2018 przeprowadzone zostaną dwa odrębne nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej na
przedsięwzięcia związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym:
a) I nabór 2018 – dla przedsięwzięć, które zostaną zakończone i rozliczone do dnia 15.11.2018 roku.
b) II nabór 2018 - dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2019.
4. Od roku 2019 nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w następnym
roku kalendarzowym, odbywać się będzie w roku poprzedzającym ich realizację.
5. Terminy naboru wskazane zostaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
6. Ogłoszenie o naborze opublikowane zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BoguszowieGorcach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz umieszczone w tablicach informacyjnych na terenie
miasta.
7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku stwierdzenia błędów i/ lub braków formalnych w złożonym wniosku dopuszcza się możliwość
jednokrotnej korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy skierowane zostanie pismo
w sprawie konieczności poprawy błędów i/lub uzupełnienia braków formalnych ze wskazaniem terminu złożenia
zweryfikowanych dokumentów.
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9. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, lub
dostarczone po wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
10. Wnioski o dofinansowanie zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym będą poddane
weryfikacji wg określonych kryteriów merytorycznych. Na podstawie punktów przyznanych poszczególnym
przedsięwzięciom utworzona zostanie lista przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa.
11. Przedsięwzięcia umieszczone na liście rezerwowej mogą zostać wskazane do dofinansowania w przypadku
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia znajdującego się na liście do dofinansowania lub w przypadku zwiększenia
przeznaczonych na ten cel środków w budżecie gminy.
12. Po wyczerpaniu się środków finansowych w danym roku, wnioski znajdujące się na liście rezerwowej
zostaną poddane ponownej ocenie podczas kolejnego naboru bez konieczności ponownego składania wniosku
o dofinansowanie.
§ 6. 1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa § 5 ust. 1 w rozpatrywane będą według
następujących kryteriów:
a) Kryterium formalne - kompletność wniosku (kryterium oceniane na zasadzie spełnia – nie spełnia).
W przypadku nie spełnienia kryterium formalnego wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
b) Kryteria merytoryczne ( maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100).
- Gotowość przedsięwzięcia do realizacji:
TAK- 30 pkt. - posiadanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru
wykonania robót.
NIE – 0 pkt. - brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania
robót.
- Status lokalu lub domu będącego przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji:
Prywatny lokal mieszkalny/dom jednorodzinny – 0 pkt.
Lokal mieszkalny komunalny – 10 pkt.
- Kondygnacja, na której zlokalizowane jest źródło ciepła podlegające likwidacji:
Lokalizacja źródła ciepła podlegającego likwidacji do I kondygnacji – 0 pkt.
Lokalizacja źródła ciepła podlegającego likwidacji od II do III kondygnacji – 5 pkt.
Lokalizacja źródła ciepła podlegającego likwidacji powyżej III kondygnacji – 10 pkt.
- Wiek wnioskodawcy:
Wnioskodawca, który ukończył 65 rok życia – 15 pkt.
- Stopień niepełnosprawności Wnioskodawcy
Wnioskodawca z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności – 5 pkt.
Wnioskodawca z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt.
Wnioskodawca z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 20 pkt.
- Powierzchnia użytkowa lokalu lub domu będącego przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji:
Powierzchnia użytkowa mniejsza/równa 30m2 – 0 pkt.
Powierzchnia użytkowa większa niż 30m2 i mniejsza/równa 40m2 – 5 pkt.
Powierzchnia użytkowa większa niż 40m2 i mniejsza/równa 50m2 – 10 pkt.
Powierzchnia użytkowa większa niż 50m2 – 15 pkt.
2. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały taką samą ilość
punktów o ich pozycji na liście rankingowej decydować będzie data złożenia wniosku.
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3. O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do dofinansowania oraz terminie i miejscu podpisania umowy
Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Niestawienie się Wnioskodawcy w terminie i miejscu
wskazanym w zawiadomieniu uznaje się za rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem wskazanego
terminu Wnioskodawca nie wystąpi o jego zmianę.
4. Warunkiem przekazania dotacji celowej jest zawarcie pisemnej umowy dotacji i realizacja przedsięwzięcia
zgodnie z zasadami w niej opisanymi.
5. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji i rozliczenia
przedsięwzięcia na warunkach w niej określonych.
6. Rozliczenie przedsięwzięcia, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie
i faktyczne poniesienie kosztów koniecznych do jego wykonania, należy przedłożyć do dnia 15 listopada danego
roku kalendarzowego.
7. Wraz z rozliczeniem przedsięwzięcia należy przedłożyć:
a) potwierdzone za zgodność z oryginałem faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, wraz
z potwierdzeniem zapłaty,
b) kopię zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych,
c) oświadczenie o likwidacji wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
d) kopię umowy z dostawcami paliwa do zasilania źródła ciepła.
8. Wypłata dotacji celowej nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem dotacji
oraz po udokumentowaniu kosztów jego realizacji, na warunkach określonych w umowie o przekazaniu dotacji.
9. W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przysługuje więcej niż
jednemu Wnioskodawcy, współwłaściciele zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
§ 7. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.362 ), jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. u. UE L z 2013r. Nr 352, poz.1) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L z 2013r. Nr 352, poz 9).
2. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub
nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku, załącza również zaświadczenia albo oświadczenia,
o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018r. poz.362 ze zm.), oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
(Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810).
Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 8. 1. Przyznana dotacja ulega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w następujących
przypadkach:
a) nie utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania
dotacji,
b) ponownego zamontowania w lokalu mieszkalnym ogrzewania ze źródłem ciepła zasilanym paliwem stałym.
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2. Gmina zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od umowy przekazania dotacji celowej w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie zakończył
realizacji zadania, odstąpił od jego wykonania, we wniosku, umowie dotacji lub rozliczeniu wskazał
nieprawdziwe informacje lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie,
b) przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia objętego umową dotacji w trakcie jego realizacji oraz w okresie do
5 lat, licząc od daty przekazania dotacji,
c) wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania niniejszych zasad
otrzymania dotacji.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszów-Gorce.
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała w zakresie § 1 ust. 3 pkt. c oraz § 7 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach
Sylwia Dąbrowska
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.
1875 ze zm.) zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zapisem art. 403 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) może polegać na udzielaniu
dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych.
Celem niniejszej uchwały jest określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Boguszów-Gorce na trwałą likwidację ogrzewania zasilanego źródłem ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go
ogrzewaniem ekologicznym w celu umożliwienie mieszkańcom miasta Boguszów-Gorce pozyskania środków
finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji przewidują ich ocenę w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne. Przy czym kryteria merytoryczne uwzględniają zarówno aspekty techniczne realizowanego
przedsięwzięcia jak i aspekty społeczne, tj. między innymi wiek czy posiadanie przez wnioskodawcę orzeczenia
o niepełnosprawności.
Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą przeprowadzali inwestycje prowadzące do poprawy stanu
środowiska, jeśli będą mogli korzystać z dofinansowania udzielanego przez Gminę a długofalowa realizacja
programu dotacyjnego powinna doprowadzić do systematycznego obniżania poziomu zanieczyszczeń powietrza
w Boguszowie-Gorcach.
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