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UCHWAŁA NR VII.31.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592,
poz. 1648, poz. 1722, poz. 2161, z 2019 r., poz. 42) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania
opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne, w budynkach mieszkalnych oraz lokalach
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy
Komprachcice, ze środków budżetu Gminy Komprachcice.
§ 2. Zasady udzielania dotacji celowych, o których mowa w § 1, określa „Regulamin udzielania dotacji
celowej na wymianę istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie
na ekologiczne”, zawierający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Komprachcice
na realizację zadań służących ochronie powietrza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową w postaci dotacji celowej, o której mowa w § 1,
będzie określana w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy
Komprachcice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Szopa
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Załącznik
do uchwały nr VII.31.2019
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę istniejącego systemu ogrzewania opartego
na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ograniczeniu emisji
zanieczyszczeń do powietrza, realizowanych w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Komprachcice.
2. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych lub/i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Komprachcice, zwane dalej Wnioskodawcami.
3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego
na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczny:
1) kocioł na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5
(wg normy PN-EN 303-5:2012) wyposażone w automatyczny podajnik paliwa bez możliwości
wyposażenia w ruszt awaryjny ani w elementy umożliwiające jego zamontowanie;
2) kocioł c.o. gazowy;
3) kocioł c.o. elektryczny;
4) kocioł c.o. olejowy;
5) pompę ciepła.
4. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na trwałą zmianę systemu
ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie obejmującą zakup i montaż nowego źródła ogrzewania
tj. kotła lub pompy ciepła.
5. Dofinansowanie nie obejmuje:
1) sporządzenia dokumentacji w ramach przygotowania inwestycji do realizacji (projekt budowlano-wykonawczy);
2) wykonania przyłączy oraz budowy zewnętrznych sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych;
3) zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku mieszkalnego lub lokalu,
zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) do już istniejących instalacji grzewczych;
4) wymiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na nieruchomości,
która jest wyposażona w kocioł gazowy lub inne ekologiczne źródło ciepła;
5) wymiany istniejącego ekologicznego źródła ciepła na nowe;
6) instalacji ekologicznego źródła ciepła w budynku nowobudowanym;
7) instalacji ekologicznego źródła ciepła w budynku, w którym nie było dotychczas zainstalowane źródło ciepła.
6. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie:
1) urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie normy i dopuszczone
do użytkowania w Polsce (posiadające certyfikaty zgodności CE);
2) inwestycje polegające na jednoczesnej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie
stałym i instalacji na nieruchomości nowego, ekologicznego źródła ciepła, który po zrealizowaniu
inwestycji będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania.
7. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
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Rozdział 2
Terminy i sposób składania wniosków
§ 2.1. Wnioskodawca, ubiegający się o udzielenie dotacji, składa do Wójta Gminy Komprachcice pisemny
wniosek wraz ze wszystkimi określonymi w nim załącznikami, na formularzu stanowiącym załącznik
do Regulaminu.
2. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane są do czasu wyczerpania się środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym lecz nie później niż do 30 września.
3. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, lub których realizacja jest
niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków są umieszczone na liście rezerwowej i nie przechodzą
na następny rok budżetowy.
4. Wójt Gminy Komprachcice udziela informacji o pozostałych w budżecie Gminy Komprachcice środkach
finansowych przeznaczonych na cel dotacji w danym roku budżetowym i umieszcza tę informację na stronie
internetowej Gminy Komprachcice.
Rozdział 3
Wysokość przyznanej kwoty
§ 3.1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Komprachcice.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację inwestycji ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy
Komprachcice na dany rok.
3. Dotację przyznaje się w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) jednak nie więcej niż 50% kosztów całej inwestycji.
Rozdział 4
Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji
§ 4.1. Wnioski, o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w trybie ciągłym przez komisję powołaną
Zarządzeniem Wójta Gminy Komprachcice, według kolejności złożenia kompletnych wniosków,
do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
2. W przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji przez Wnioskodawcę zakwalifikowanego
do przyznania dofinansowania, dotację przyznaje się kolejnej osobie z listy rezerwowej.
3. W przypadku przyznania przez Gminę Komprachcice dodatkowych środków finansowych w danym roku
kalendarzowym dotację przyznaje się kolejnym osobom z listy rezerwowej.
4. Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego
wypełnienia i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach,
niekompletności wniosku, bądź nieprawidłowości jego wypełnienia, Wnioskodawca będzie wzywany w celu
ich uzupełnienia, z podaniem 7 dniowego terminu na dokonanie tych czynności. Nieuzupełnienie wniosku
w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dotacji.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy
Gminą Komprachcice a Wnioskodawcą, przed poniesieniem kosztów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu
oraz ich rozliczeniem.
6. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Komprachcice umowy
o udzielenie dotacji.
Rozdział 5
Warunki przyznania dotacji
§ 5.1. Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dotacji muszą legitymować się prawem własności
(współwłasności) do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym
będzie realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji.
2. Warunkiem przyznania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów
c.o./pieców węglowych i na koks znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym
w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;
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2) piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiające walory estetyczne lub objęte ochroną zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków i odłączone od przewodów kominowych;
3) jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek.
3. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, które są
fabrycznie nowe i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
4. Dotacja nie przysługuje na zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia
mieszkań lub lokali.
5. Dotacja przysługuje na inwestycje zrealizowane w roku, w którym udzielane będzie dofinansowanie.
6. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości
w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, przed dokonaniem wypłaty dotacji, a także przez okres 5 lat
po zrealizowaniu inwestycji.
Rozdział 6
Rozliczenie dotacji
§ 6.1. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków Wnioskodawcy nastąpi po zrealizowaniu
inwestycji, przedłożeniu Wójtowi Gminy Komprachcice dokumentów, o których mowa w ust. 2, poniżej
i przeprowadzeniu oględzin przez upoważnione przez Gminę Komprachcice osoby, na terenie nieruchomości
objętej wnioskiem o przyznanie dotacji. Z przeprowadzonych oględzin zostanie sporządzony protokół.
2. W terminie 30 dni od zrealizowania inwestycji Wnioskodawca pisemnie zawiadamia Wójta Gminy
Komprachcice o jej zakończeniu, przedkładając następujące dokumenty:
1) protokół odbioru technicznego inwestycji sporządzony przez wykonawcę inwestycji;
2) oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające likwidację kotłowni opalanej paliwem węglowym lub
koksem oraz montaż nowego źródła ogrzewania;
3) kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających
poniesione wydatki na zakup i/lub montaż urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;
4) potwierdzenie zapłaty w/w faktury i/lub rachunku;
5) kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub kserokopię
umowy sprzedaży gazu - w przypadku montażu kotła gazowego;
6) kserokopię protokołu z próby szczelności wewnętrznej instalacji w przypadku ogrzewania gazowego,
sporządzony przez instalatora z uprawnieniami;
7) kserokopię opinii zakładu kominiarskiego potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzenia
do przewodu kominowego, w przypadku urządzeń na paliwo stałe, gazowe lub olejowe;
8) zdjęcie nowego źródła ciepła;
9) kserokopię certyfikatu CE nowego źródła ciepła.
3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, a które będą podstawą
do wypłaty dotacji, Wójt Gminy Komprachcice 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. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Komprachcice kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany przez
Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia
oględzin wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji oraz rozliczenia końcowego inwestycji.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 7.1. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane
z otrzymanym dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
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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 celowej na wymianę istniejącego
systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE NA
REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko ………………………………………………………….…………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………..……………………………………………..
Kod pocztowy i miejscowość ……………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………..…………………………………………………...
Seria i nr dowodu osobistego…………………….…………………………………………………………..
Dane do kontaktu
Nr telefonu (nieobowiązkowo) .……………………………………………………………………………..
Adres mailowy (nieobowiązkowo) …………………..……………………………………………………..
2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU lub LOKALU MIESZKALNYM
W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE
Rodzaj planowanej inwestycji*:
a) zakup i montaż pieca na paliwa stałe lub biomasę min. V klasy **…………………………………
b) zakup i montaż kotła c.o. gazowego ** ………………………..……………………………………
c) zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego ** …………………………………….……………………
d) zakup i montaż kotła c.o. olejowego ** ……………………………………………………………..
e) zakup i montaż kotła c.o. na pelet ** ………………………………………………..………………
f) zakup i montaż pompy ciepła** – ……………………………………………..…………………….
* podkreślić właściwe
** podać moc kotła lub urządzenia w kW oraz powierzchnię grzewczą budynku w m2
3.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Adres ……………………………………………………………………………………………..………..
Kod pocztowy i miejscowość……………………………………………………………………….……..
Numer działki i nazwa obrębu …………………………………………………….………………………
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RODZAJ TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI (własność/współwłasność) ORAZ
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny)
………………………………………………………………………………………………………………

5. INFORMACJE O INWESTYCJI
Planowany termin zakończenia inwestycji ……………………………………………..……………….
Przewidywany całkowity koszt inwestycji……………………………………..………………………..
6. DOFINANSOWANIE
W przypadku przyznania dotacji środki finansowe należy przelać na konto:
Nazwa banku ………………………………………………………….………………………………….
Numer konta ………………………………………………………………….…………………………..
7. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z treścią uchwały nr VII.31.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 marca 2019
r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne i akceptuję
„Regulamin udzielania dotacji na wymianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie
węglowym lub koksie na ekologiczne” stanowiący załącznik do w/w uchwały Rady Gminy
Komprachcice;
2) zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Komprachcicach
przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji inwestycji.

8. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Komprachcice z siedzibą Urzędu Gminy przy
ul. Kolejowej 3, 46 - 070 Komprachcice, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Komprachcice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach jest Pani Maria Grot Sekretarz Gminy Komprachcice, adres kontaktowy e-mail: sekretarz@komprachcice.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku oraz w celach kontrolnych to
znaczy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
4. Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach znajduje się w regulaminie – zasady
przetwarzania danych osobowych - dostępnym na stronie internetowej
http://bip.komprachcice.pl/3695/2022/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html.
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Miejscowość, data
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…………………………
Podpis

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowana inwestycja.
2. Kalkulacja kosztów planowanej inwestycji, określająca przewidywane koszty wykonania inwestycji, ze
wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta.
3. Zdjęcie istniejącego kotła przewidzianego do wymiany.
4. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji służącej ochronie środowiska wraz
z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Komprachcice w imieniu
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny
posiadają dwie lub więcej osób).

