Wieprz, dnia ……………………

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła
I. Dane Wnioskodawcy:

1. Nazwisko i imię:.………………………………………………………………….………...
2. Adres zamieszkania:…………………...……………………………………………………
3. PESEL:……………………………………………………………………………………...
4. Numer telefonu/e-mail*:…………………………………………………….………………
5. Sposób przekazania dotacji:
a) przelewem na rachunek Wnioskodawcy o numerze:
……………………………………………..……………………………………………………
II. Dane dotyczące nieruchomości, w której planuje się wymianę źródła ciepła:

1. Adres budynku:…..……………………………………………………………………...
2. Nr działki:……………………………………………….………………………………
3. Nr księgi wieczystej:…………………………………………………………………….
4. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
 własność
 współwłasność
 inne (określić jakie)…………………………………….…………………………………
5. Budynek mieszkalny w którym następuje zmiana systemu ogrzewania jest
użytkowany od ………….. roku.

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe:
Rodzaj starego źródła ciepła:………………………..………………………………………...
Moc zainstalowana (w kW):……………………………….………………………………….
Rodzaj, typ i moc planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:
……………………………………………………………………..…………………………..

IV. Planowany termin realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie

………………….
(miesiąc, rok)

Zakończenie

………………….
(miesiąc, rok)

(Za rozpoczęcie inwestycji uznaje się pierwszy poniesiony koszt związany ze zmianą sposobu ogrzewania)

V. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na
ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
2. Budynek służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
3.Nie posiadam w budynku mieszkalnym w którym planowana jest inwestycja, ogrzewania
ekologicznego lub dwóch źródeł ciepła w tym jednego ekologicznego.
4.Wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece/kotły c.o.** opalane paliwem stałym
zostaną trwale zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem gazowym.
5.W budynku mieszkalnym jest/nie jest** prowadzona działalność gospodarcza.
6.Otrzymałem/am/ nie otrzymałem/am nigdy wcześniej** dofinansowania na zmianę systemu
ogrzewania na proekologiczny w ramach innej dotacji udzielonej przez Gminę Wieprz.
7.W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy
o udzielenie dotacji, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy w Wieprzu.

…………………………………………….
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
2. Oświadczenie pozostałych właścicieli nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację
Inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy.
3. Dokumentacja fotograficzna demontowanego kotła/pieca węglowego
4. inne (określić jakie) …...........................................

*dane nieobowiązkowe
**właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wieprz reprezentowany
przez Wójta Gminy Wieprz z siedzibą przy ul. Centralnej 5, 34-122 Wieprz. Mogą się
Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5,
b) telefonicznie: +48 33 875 51 23,
c) elektronicznie: sekretariat@wieprz.pl.
2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Wieprz
Inspektorem Ochrony Danych:
a) listownie: 34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5,
b) elektronicznie: iod.ug@wieprz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie
dotacji na wymianę źródła ciepła.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wieprz
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wieprz.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. 10
lat.
7. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
zrealizowania celu. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością rozpatrzenia
wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła .
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wieprz, dnia …………………
……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji wraz ze
zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy
Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem nieruchomości położonej w Gminie
Wieprz, adres:………………………………………………………………………………….
wyrażam

zgodę

na

realizację

Inwestycji

przez

Pana/Panią*……………………………………………………………………………………...
ubiegającego/ą się o dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe.
Posiadam wszelką wiedzę odnośnie rodzaju wyżej wymienionych planowanych prac.
Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie
gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
Jednocześnie wyrażam zgodę, na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynku mieszkalnego
będącego

moją

współwłasnością

wyłącznie

Panu/Pani*

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

…………………………………….
(podpis współwłaściciela)

* niepotrzebne skreślić

Wieprz, dnia …………………
OŚWIADCZENIE
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Ja, niżej podpisany(a)
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

zamieszkały(a)
.......................................................................................................................................................
(adres)

oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością położoną
w ...................................................., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr ............................................., wynikający z tytułu:
1)własności;
2)współwłasności;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli –imię, nazwisko)

3)użytkowania wieczystego
.......................................................................................................................................................
4)inne –(np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia)............................................
wynikający z następujących dokumentów potwierdzających powyższy tytuł prawny władania
nieruchomością:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Wieprz, dnia ………..............
WNIOSEK INWESTORA
o wypłatę dotacji
I.
Informacje o wykonanej inwestycji:
1. Nazwisko i imię…………………………………………………………………………
2. Adres inwestycji:………………………………………………………………………...
3. Data i nr zawartej Umowy………………………………………………………………

II.
Charakterystyka inwestycji:
1. Rodzaj i typ zainstalowanego ogrzewania:
…………………………………………………………………………………………
2. Moc zainstalowanego ogrzewania:………………………………………………….kW
III.

Koszty poniesione na realizację inwestycji

………………………………zł (słownie:……………………………………….)-brutto
IV.

Termin realizacji całego zadania

1.Data rozpoczęcia:………………………………………………………………………….
2. Data zakończenia:……………………………………………………………………...…
V. Wykaz dokumentów, których złożenie, zgodnie z Regulaminem, jest wymagane wraz
z niniejszym wnioskiem.
Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające
wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie o udzielenie dofinansowania
(kserokopie):
a. warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę
sprzedaży gazu
b. dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół
z montażu i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane
przez instalatora wykonującego zmianę systemu ogrzewania) zawierający
informację o: adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu
ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu starego źródła ogrzewania,
zamontowaniu nowego źródła ogrzewania, terminie wykonania robót; liczbie,
rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego źródła
ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym
c. dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do
likwidacji (np. karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali)
d. faktura VAT lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki. W przypadku, jeżeli
na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz
z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez

przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz
z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia
wysokości dotacji zgodnie z założeniami Regulaminu.
e. potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie
zapłaty gotówką)
f. inne dokumenty tj.: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego
źródła
ciepła,
protokół
z
odbioru
instalacji
gazowej
i przeprowadzenia próby szczelności, dokument potwierdzający uruchomienie
nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta

………………………………………..
data i podpis Inwestora

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO
Spisany w dniu:…………………...., w budynku Inwestora, data odbioru:……………………
I. Informacje dotyczące Inwestora:
1. Nazwisko i imię:……….…………………………………………………………………
2. Nr telefonu/e-mail:……………………………../………………………………………...
3.Adres Inwestycji:………………………………………………………………………….
II. Informacje dotyczące Wykonawcy robót:
1. Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………….
2. Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………...
3. Nr telefonu/e-mail:…………………………/…………………………………………...
III. Podstawa wykonania prac:
1. Umowa nr:……………………………………………………………………………….
2. Zawarta w dniu:…………………………………………………………………………
IV. Zakres Inwestycji:
1. Termin wykonania prac:
Data rozpoczęcia…………………………Data zakończenia…………..……………….
2. Zdemontowano przeznaczone do likwidacji źródło ciepła na paliwo stałe (należy
podać sposób postępowania z powstałym odpadem):
…………………………………………………………………………………………...
szt.:………. moc:………kW
3. Zamontowano następujące nowe źródło ciepła:
Rodzaj/nazwa………………………………..…………………………………………..
Producent:……………………………………………………………………………….
Numer fabryczny/seryjny………………………………………………………………..
szt.:……… moc:………..kW
4. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła (TAK/NIE)*
5. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła (TAK/NIE)*
6. Zmodernizowano instalację c.o./c.w.u. w zakresie (opis):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe
i gwarancyjne, inne:…………………….……………………………….(TAK/NIE)*
V. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że stare źródło ciepła zostało
trwale zlikwidowane, a prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym
zakresem i zawartą Umową, Regulaminem i przepisami prawa budowlanego.

…………………………………
(podpis Inwestora)
* niepotrzebne skreślić

…………….……………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik do Uchwały nr XXIV/209/2021
Rady Gminy Wieprz
z dnia 18 czerwca 2021r.

REGULAMIN
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych
na terenie Gminy Wieprz.

§ 1. Definicje
Każdorazowo, gdy w treści niniejszego Regulaminu używane jest jedno z wymienionych
poniżej określeń, należy je rozumieć zgodnie z zaprezentowanym opisem:

1. Gmina - Gmina Wieprz.
2. Wnioskodawca - osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji na zmianę systemu
ogrzewania, która posiada tytuł prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną na
terenie Gminy Wieprz.
3. Dotacja celowa – środki pochodzące z budżetu Gminy Wieprz, przeznaczone na
dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji indywidualnego źródła ciepła
poprzez wymianę urządzenia grzewczego na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe,
ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza.
4. Budynek mieszkalny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie lokali
mieszkalnych.
5. Koszty kwalifikowane - koszty podlegające dofinansowaniu tj.: koszty związane
z trwałą likwidacją starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe nie
spełniającego normy (PN-EN 303-5:2012) oraz zakupem i montażem kotła gazowego
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Podstawą opracowania zakresu kosztów
kwalifikowanych jest faktura VAT lub rachunki wystawione na Wnioskodawcę
potwierdzające poniesione wydatki.
6. Nowe źródło ciepła - ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła –
kocioł gazowy.
7. Stare źródło ciepła - niskowydajny, niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo
stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów
stałych.
8. Program – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wieprz realizowany na
podstawie niniejszego Regulaminu.
9. Umowa - umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określająca warunki
współpracy stron związanych z realizacją Programu, po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. „Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz” zwany Regulaminem, określa
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz, obejmujące tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania.
2. Dotacja udzielana osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków
mieszkalnych w Gminie Wieprz nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de
minimis.
3. Dotacje może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym
budynku mieszkalnym.

§ 3. Cele Programu
1. Celem udzielenia dotacji jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieprz,
poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania
paliw stałych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych.
2. Program realizowany będzie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła
ciepła.

§ 4. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego udzielana jest na
częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania poprzez demontaż starego
źródła ciepła i montaż nowego źródła ciepła na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o.
i c.w.u.
2. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków finansowanych przez inne
podmioty (zakaz podwójnego finansowania).
3. Wnioskodawca, może uzyskać maksymalne dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nieprzekraczających 70% wysokości kosztów
kwalifikowanych.
4. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie
faktury VAT lub rachunku potwierdzającego poniesione wydatki.
5. Wartość określona § 4 pkt. 3 stanowi maksymalną kwotę dofinansowania.
6. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach
podpisanej umowy.
7. Dofinansowaniem mogą być objęte prace wykonane po podpisaniu umowy z Gminą.
§ 5. Warunki przystąpienia Wnioskodawcy do Programu
1. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych:
osobom fizycznym.
2. Do skorzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł
prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Wieprz.
-

3. Dotacji, o której mowa powyżej udziela się na realizację inwestycji polegającej
na wymianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub
kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe w budynku mieszkalnym, na ogrzewanie
gazowe.

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz
pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
5. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi
normami oraz zaleceniami producenta.
6. Warunkiem udziału w Programie jest brak otrzymania przez Wnioskodawcę
dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach innych dotacji udzielonych
przez Gminę Wieprz na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.
7. Nie przyznaje się dotacji do:
- zakupu przenośnych urządzeń grzewczych,
- wykonania instalacji w nowobudowanych obiektach; tj. użytkowanych nie dłużej
niż 4 lata od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia o zawiadomieniu
o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane), bądź uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
- zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania ekologicznego na inne
ekologiczne oraz w budynkach mieszkalnych posiadających dwa źródła
ogrzewania - w tym jedno ekologiczne,
- zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza (za wyjątkiem sytuacji, w której pomieszczenie, gdzie
prowadzona działalność gospodarcza, posiada odrębne, proekologiczne źródło
ogrzewania),
- kosztów transportu likwidowanego źródła ciepła oraz zakupywanych urządzeń
i materiałów,
- przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia np. projekt
budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnień itp.,
- opłaty przyłączeniowej,
- budowy i podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej,
- pokrycia kosztu robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy,
- pokrycia kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy
o dofinansowanie z Gminą Wieprz,
- kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego.
8. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym,
w którym zostało zainstalowane.
9. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich
dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem
stałym w budynku mieszkalnym oraz brak innego źródła ogrzewania, za wyjątkiem:
-

wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu
elektrycznym,

-

gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne,

-

gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków,

w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym.
§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia

wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą
istniejącego systemu ogrzewania. We wniosku należy wskazać ilość i moc

demontowanych źródeł ogrzewania oraz rodzaj, typ i moc planowanego do
zainstalowania nowego źródła ciepła.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
- oświadczenie, że wnioskodawca posiada tytuł prawny władania nieruchomością,
w której będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania,
- zgodę pozostałych właścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu
ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy w przypadku współwłasności.
3. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Wydziale Inwestycji
i Ochrony Środowiska.
4. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji
Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych
dokumentów.
5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, stanowi podstawę do zawarcia
z Wnioskodawcą umowy dotacji.
6. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których
mowa w Regulaminie.
7. Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dotacji na wymianę istniejącego systemu
ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na
paliwo stałe w budynku mieszkalnym, na ogrzewanie gazowe do dnia 30 września danego
roku kalendarzowego.
8. Wnioski należy składać:
- osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz lub
- za pośrednictwem poczty lub kuriera, kierując pismo na adres: Urząd Gminy Wieprz,
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
9. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
10. Wnioski złożone w terminie, a nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak
środków finansowych przeznaczonych na w/w cel, zostaną realizowane w pierwszej kolejności
w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji,
o ile Gmina Wieprz przeznaczy środki finansowe na ten cel.
11. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez
rozpatrzenia.

§ 7. Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji
1. Przed udzieleniem dotacji zostanie podpisana z Wnioskodawcą umowa, określająca

w szczególności termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji oraz sposób kontroli jej
wykorzystania. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje
zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji.
2. Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, które stanowią w szczególności:
- demontaż starego źródła ciepła,
- zakup i montaż nowego źródła ciepła,
- zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do
prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój-/ czwór - drogowy,
zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż
naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła,
wkład kominowy,
- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
3. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca w terminie określonym w umowie lecz

nie później niż do 30 listopada roku w którym nastąpiło udzielenie dotacji składa

wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami (kserokopiami):
-

warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub
umowę sprzedaży gazu,

-

dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół
z montażu i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie
wydane przez instalatora wykonującego zmianę systemu ogrzewania)
zawierający informację o adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano
zmiany systemu ogrzewania, likwidacji lub trwałym odłączeniu starego źródła
ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania, terminie wykonania
robót, liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego –
zamontowanego
źródła
ogrzewania
wraz
z
jego
numerem
fabrycznym/seryjnym

-

dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do
likwidacji (np. karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów
metali)

-

faktura VAT lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki. W przypadku,
jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz
z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez
przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury wraz
z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do
określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami Regulaminu.

-

potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub
potwierdzenie zapłaty gotówką)

inne dokumenty tj.: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu
nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej
i przeprowadzenia próby szczelności, dokument potwierdzający
uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego
serwisanta
4. W przypadku, jeżeli wniosek o wypłatę dotacji będzie zawierał braki, Wnioskodawca
zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia dodatkowych
wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji
oryginałów dokumentów do wglądu.
6. Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na
nie odwołanie.
7. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez
upoważnione przez Wójta osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania
i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu,
sporządzony do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji.
8. Dotacja będzie wypłacana jednorazowo Wnioskodawcy na konto bankowe podane we
wniosku o udzielenie dotacji.
9. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją
i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości
przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.
-

