Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIX-187/18
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 16 lutego 2018 roku
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa,
poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru
inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczania.
Rozdział 1
Cele i zasady dofinansowania
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów
inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki,
tlenków azotu oraz redukcja emisji dwutlenku węgla do powietrza atmosferycznego,
związanych z ogrzewaniem budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Miejskiej Nieszawa, przez wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym
na inne źródło ogrzewania.
Rozdział 2
Beneficjenci dofinansowania
§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie ogrzewania zasilanego
paliwem stałym na inne źródło ogrzewania następować będzie w formie dotacji celowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu
Gminy Miejskiej Nieszawa oraz dotacji bezzwrotnej do wymiany źródła ciepła ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego
dalej WFOŚIGW, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy o jej uzyskanie.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych.
2. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania może być podmiot
posiadający tytuł prawny do nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny
lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe – jest
to osoba, przez którą rozumie się właściciela lub współwłaściciela oraz osobę posiadającą
nieruchomość w wieczystym użytkowaniu.
3. Do wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest załączyć tytuł władania
nieruchomością. W przypadku braku przeprowadzonego postępowania spadkowego nie jest
możliwe ubieganie się przez Beneficjenta o dofinansowanie.
4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagane jest uzyskanie zgody
wszystkich współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na realizację zadania objętego
dofinansowaniem. Do wniosku Beneficjent zobowiązany jest załączyć zgodę współwłaścicieli

/ współużytkowników wieczystych na realizację zadania – załącznik nr 2 do wniosku.
5. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy nieruchomości, które położone
są na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
Rozdział 3
Przedmiot i tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania
§ 3. 1. Dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających
do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych
z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, poprzez
wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na inne źródło ogrzewania
przeznacza się na zakup jednego z następujących urządzeń grzewczych, zgodnych
z wymaganiami:
a) kotły na paliwa stałe:
- 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
- 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 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo
stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności
w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego;
b) kotły gazowe:
- kotły na paliwa 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.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń,
regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz
wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;
c) kotły olejowe:
- kotły na paliwa ciekłe 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.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń,
regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz
wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;
d) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).
2. Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła opartego na spalaniu węgla
na urządzenia ekologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 muszą dotyczyć nieruchomości

na której znajduje się urządzenie nie spełniające norm związanych z emisją zanieczyszczeń
do atmosfery tj. kocioł na paliwo stałe – oświadczenie Beneficjenta w zakresie posiadanego
ogrzewania według załącznika nr 1 załączonego do wniosku.
3. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania musza być fabrycznie nowe oraz
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm, przy jednoczesnej trwałej likwidacji
poprzedniego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.
4. Wyboru wykonawcy dokona Beneficjent, z zastosowaniem zasad równego traktowania,
uczciwej konkurencji oraz przejrzystości.
5. Celem spełnienia wymogów w zakresie standardów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery określonych w § 3 ust. 1, Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu urządzenia
grzewczego spełniającego wymogi:
a) posiadania klasy efektywności energetycznej opisanej w § 3 ust. 1 niniejszego
regulaminu;
b) bezpieczeństwa dla środowiska;
c) posiadania certyfikatu zgodności potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów
urządzenia grzewczego lub świadectwa/zaświadczenia badań lub etykiety efektywności
energetycznej lub wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklaracji
zgodności.
6. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany będzie załączyć do informacji
o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem kserokopię dokumentu, o którym mowa
§ 3 ust. 5 pkt c potwierdzoną za zgodność z oryginałem, która potwierdzona zostanie
w obecności pracownika urzędu (oryginał certyfikatu do wglądu) oraz kserokopię dowodu
zakupu nowego urządzenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, która potwierdzona
zostanie w obecności pracownika urzędu.
§ 4.1. Dofinansowanie na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym
poprzez zakup nowego źródła ciepła zostaje udzielone Beneficjentowi tylko i wyłącznie
na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowego urządzenia grzewczego w 2018 roku,
przy czym urządzenie to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) z przyznaną gwarancją
i aktualnym certyfikatem.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie obejmuje:
a) pokrycia kosztów związanych z demontażem istniejącego źródła ciepła zasilanego
paliwem stałym;
b) pokrycia kosztów związanych z montażem instalacji grzewczej bądź innymi pracami
towarzyszącymi, w tym kosztów związanych z nabyciem materiałów lub robót
budowlanych;
c) pokrycia kosztów związanych z dokumentacją projektu montażu instalacji;
d) pokrycia kosztów związanych z zakupem urządzeń grzewczych niestanowiących
trwałego wyposażenia nieruchomości;
e) pokrycia kosztów związanych z budową zewnętrznych sieci ciepłowniczych,
energetycznych lub gazowych,
f) instalacji już zamontowanej o parametrach spełniających normy emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery,
g) pokrycia wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł,

h) wymiany źródła ciepła na terenie nieruchomości wykorzystywanych sezonowo,
np. domów letniskowych.
3. Dofinansowanie udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa dostępne będzie w 2018
roku i udzielone może być na wniosek uprawnionych osób.
4. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
5. Termin złożenia wniosku, o którym mowa § 4 ust. 3, ustala się od dnia 8 marca 2018 r.
do dnia 15 marca 2018 r., w godzinach pracy Urzędu.
6. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa,
ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa oraz na stronach internetowych Gminy Miejskiej Nieszawa.
7. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 winien mieć wypełnione wszystkie wymagane
pozycje, być opatrzony podpisem Beneficjenta, być zaparafowany na każdej ze stron wniosku
oraz załączników oprócz stron opatrzonych podpisem Beneficjenta oraz mieć dołączone
wszystkie wymagane załączniki.
8. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 złożony przez Beneficjenta pozostaje bez rozpatrzenia
jeżeli:
a) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku;
b) został złożony bez wymaganych załączników;
c) został złożony na nieodpowiednim formularzu;
d) nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby;
e) został złożony po terminie.
9. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez Beneficjenta jest niekompletny
i niemożliwe jest uzupełnienie informacji przez pracowników urzędu, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia.
10. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na wymianę istniejącego źródła ciepła
zasilanego paliwem stałym poprzez zakup nowego źródła ciepła zobowiązany jest złożyć
do Urzędu Miasta w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, sekretariat,
w terminie określonym w § 4 ust. 5, komplet dokumentów:
a) wypełniony formularz wniosku;
b) dokument potwierdzający władanie nieruchomością przez Beneficjenta;
c) oświadczenie
Beneficjenta
o
posiadanym
ogrzewaniu
znajdującym
się na nieruchomości, której wniosek dotyczy – załącznik nr 1 do wniosku;
d) w przypadku współwłasności / współużytkowników wieczystych nieruchomości zgoda
wszystkich współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na realizację zadania –
załącznik nr 2 do wniosku;
e) Oświadczenia Beneficjenta – załącznik nr 3 do wniosku;
f) Oświadczenia Beneficjenta o VAT – załącznik nr 4 do wniosku;
g) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien wraz
z wnioskiem przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
od pełnomocnictwa.
11. Ustala się Gminny Punkt Doradztwa ds. postanowień niniejszego Regulaminu oraz naboru
wniosków w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, pok. nr 1,
w godzinach pracy Urzędu Miasta w Nieszawie.
12. Za obsługę oraz pomoc merytoryczną w ramach Gminnego Punktu Doradztwa
odpowiedzialni będą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

w Nieszawie.
Rozdział 4
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 5.1. Dofinansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym regulaminie nastąpi
z budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie
oryginału dowodu zakupu – faktury/rachunku, jednak nie wcześniej niż po rozstrzygnięciu
naboru wniosków w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 w zakresie
dofinansowania wymiany jednego źródła ciepła ze środków WFOŚIGW w Toruniu.
2. Określa się maksymalną jednostkową wysokość dofinansowania na 2 000,00 zł brutto
ze środków Gminy Miejskiej Nieszawa na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego
paliwem stałym poprzez zakup nowego źródła ciepła, przypadającą na jednego Beneficjenta.
3. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa przeznaczona
na dofinansowanie całego zadania wynosi 20 000,00 zł.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Toruniu w ramach
programu EKOpiec 2018, jednostkowa kwota łączna dofinansowania dla każdego z 10
Beneficjentów zadania wynosić będzie maksymalnie 4 000,00 zł, po 2 000,00 zł ze środków
gminy oraz WFOŚIGW.
5. Gmina Miejska Nieszawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w części
przyznanych dofinansowań dla Beneficjentów bądź zmiany zasad niniejszego regulaminu,
w przypadku otrzymania niższej kwoty dofinansowania z WFOŚIGW niż 10 dotacji po 2
000,00 zł brutto.
6. Gmina Miejska Nieszawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w całości,
w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach programu priorytetowego EKOpiec
2018 ze środków WFOŚIGW w Toruniu.
7. Gmina Miejska Nieszawa nie ponosi odpowiedzialności za utratę dofinansowania w części
finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w przypadku złamania przez Beneficjenta postanowień regulaminu
programu priorytetowego EKOpiec 2018.
§ 6.1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta
w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, sekretariat.
2. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokona Komisja
powołana przez Burmistrza Miasta Nieszawa.
3. Jeżeli zostanie złożonych więcej niż 10 wniosków to wyboru wniosków do dofinansowania
dokona się w drodze losowania 10 wniosków spośród wszystkich złożonych w terminie
określonym w § 4 ust. 5, które odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. o godz. 09:00
w Sekretariacie Urzędu Miasta w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa. Każdy kolejny
wniosek zostanie przyporządkowany do listy rezerwowej według kolejności wylosowania.
4. Losowania, o którym mowa w § 6 ust. 3, dokona Komisja powołana przez Burmistrza
Miasta Nieszawa, w której skład wchodzić będą wnioskodawcy oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta.
5. W terminie do 3 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w siedzibie Urzędu Miasta

w Nieszawie na tablicy ogłoszeń udostępniona zostanie informacja o osobach
zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na wymianę istniejącego źródła ciepła.
Lista zostanie sporządzona z podaniem imienia i nazwiska Beneficjenta oraz informacji czy
Beneficjent został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania bądź czy został
przyporządkowany do listy rezerwowej z podaniem kolejności na liście zgodnie z kolejnością
losowania.
6. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani
są po telefonicznym poinformowaniu stawić się w tutejszym urzędzie celem podpisania
umowy, w terminie zależnym od daty rozstrzygnięcia dofinansowania ze środków WFOŚIGW
w Toruniu oraz uzyskaniu promesy dofinansowania, który zostanie podany odrębnym
obwieszczeniem.
7. Beneficjent, z którym Gmina Miejska Nieszawa podpisze umowę o dofinansowanie
na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym poprzez zakup nowego
źródła ciepła jest zobowiązany zrealizować zadanie do dnia 30 września 2018 roku.
8. W terminie do 7 dni roboczych od daty wykonania zadania, o której mowa w § 6 ust. 6,
Beneficjent zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730
Nieszawa informację sprawozdawczą w zakresie zrealizowanego zadania – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do regulaminu. Do informacji Beneficjent dołączy oryginał
faktury/rachunku potwierdzającego zakup nowego źródła ciepła oraz kserokopię certyfikatu
oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę/rachunek. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić
za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu a oryginały przedstawić do wglądu.
9. Komisja, o której mowa w § 6 ust. 2 w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 roku
dokona wizji lokalnej, w terminie ustalonym pisemnie z Beneficjentem, na nieruchomości
wskazanej we wniosku celem dokonania kontroli wykonania zadania objętego
dofinansowaniem.
10. Po sporządzeniu przez upoważnione osoby protokołu zdawczo-odbiorczego
z przeprowadzonej wizji lokalnej na nieruchomości (załącznik nr 3 do regulaminu)
potwierdzającego wykonanie zadania zgodnie z niniejszym regulaminie, Beneficjent
w terminie 30 dni otrzyma na konto podane we wniosku kwotę objętą dofinansowaniem.
11. Beneficjent o dofinansowanie na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem
stałym poprzez zakup nowego źródła ciepła może ubiegać się tylko raz na 10 lat, jeżeli Gmina
będzie posiadała w określonym roku dofinansowanie na ten cel.
12. Zasady zwrotu dotacji określają przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
13. Beneficjenci, którzy nie otrzymają dofinansowania w 2018 roku, w którym złożyli wniosek
(osoby zakwalifikowane na liście rezerwowej) mają pierwszeństwo w następnym roku
kalendarzowym, jeżeli Gmina będzie posiadała środki finansowe na ten cel.

