UCHWAŁA NR XLI.284.2018
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo
w ramach programu EKOpiec 2018, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i
6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089,
poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056 i poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9,
M. P. z 2017 r.
poz. 875 i poz. 982

2) zmiany
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Załącznik do Uchwały Nr XLI.284.2018
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 marca 2018 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec
2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Rozdział 1.
Wprowadzenie
§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Baruchowo na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji
§ 2. 1. Nieruchomość, której dotyczy wymiana źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Baruchowo
iposiada uregulowany stan prawny.
2. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości,
stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne
potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek
mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Ponadto
wnioskodawcy nie mogą być przedsiębiorcami. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowanie jest
niezaleganie z fakturami, opłatami i podatkami na rzecz Gminy Baruchowo.
3. Budynek ogrzewany jest źródłem ciepła na paliwo stałe.
4. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
§ 3. 1. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła
zasilanego paliwem stałym na:
1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w § 4;
2) kotły gazowe, o których mowa w § 5;
3) kotły olejowe, o których mowa w § 5;
4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).
2. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych
służących ogrzewaniu wysokoemisyjnych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym.
3. Zmodernizowany system spalania paliw na potrzeby grzewcze staje się elementem wyposażenia budynku
mieszkalnego, dla którego dofinansowania udzielono.
4. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących norm.
5. Nie przyznaje się dofinansowania na:
1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
2) wymianę istniejącego proekologicznego sposobu ogrzewania;
3) zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanych budynków.
§ 4. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1) 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
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2) 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
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu
awaryjnego.
§ 5. Kotły na paliwa ciekłe 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., 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 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury
i urządzenie słoneczne.
§ 6. Wymagania, o których mowa w § 4 i 5 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności;
lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań;
lub
3) etykiety efektywności energetycznej;
lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej;
lub
5) deklaracji zgodności.
§ 7. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
§ 8. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
§ 9. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji celowej
§ 10. 1. Kwotę dofinansowania, októrym mowa w §1 ustala się w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery
tysiące złotych) do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
lokalu mieszkalnym, z czego 2 000 zł pochodzi z budżetu Gminy Baruchowo, zaś pozostałe 2 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
2. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane po zawarciu umowy
o udzielenie dotacji z Gminą Baruchowo.
3. Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania dofinansowania
dokonuje Wnioskodawca
4. Nie podlega dofinansowaniu koszt:
1) wykonania prac projektowych;
2) odbiorów kominiarskich;
3) zakupu dodatkowego wyposażenia;
4) zakupu i montażu instalacji wewnętrznych;
5) eksploatacji urządzenia grzewczego.
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5. Dofinansowanie nie będzie przyznane, jeżeli w poprzednich latach na dany adres budynku mieszkalnego
jednorodzinnego było przyznane dofinansowanie z tytułu zmiany systemu ogrzewania.
6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.
Rozdział 4.
Warunki i tryb przyznawania dotacji celowej
§ 11. 1. Warunkiem ubiegania się odofinansowanie jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie
dofinansowania w terminie do dnia 30 marca 2018 r.
2. Wniosek o dotację należy złożyć do Wójta Gminy Baruchowo przed rozpoczęciem modernizacji systemu
ogrzewania.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Warunkiem udzielenie dotacji jest podpisanie przez Gminę Baruchowo umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu EKOpiec 2018.
5. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany adres budynku mieszkalnego.
6. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:
1) być złożony na właściwym formularzu,
2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,
3) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy,
4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
6. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
1) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji,
2) przeprowadzenie weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji przez komisję powołaną przez Wójta Gminy,
3) losowanie spośród złożonych wniosków w przypadku gdy liczba chętnych przekracza kwotę
dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, z zachowaniem zasad wynikających z § 10. ust. 1.
4) zawiadomienie Wnioskodawcy o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji należy wezwać
Wnioskodawcę do ich usunięcia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może
być dokonane tylko jeden raz.
9. Wniosek ulega odrzuceniu w przypadku:
1) niewypełnienia wymaganych punktów formularza wniosku;
2) złożenia wniosku bez wymaganych załączników;
3) złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu;
4) złożenia wniosku niepodpisanego przez Wnioskodawcę.
10. Wniosek ulega oddaleniu w przypadku:
1) złożenia przez osobę nieuprawnioną;
2) złożenia po wykonaniu zadania.
11. W ramach weryfikacji wniosku upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo mają prawo
dokonać oględzin budynku w celu ustalenia stanu istniejącego systemu ogrzewania lub żądać okazania
dokumentów wykazujących ten stan, w szczególności protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy, w której
potwierdzono istnienie określonego rodzaju ogrzewania w budynku.
12. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana jest z Wnioskodawcą umowa o udzielenie dotacji.
13. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnienia do
otrzymania dotacji.
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14. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
15. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2018 r.
16. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie
Gminy Baruchowo na dany rok.
17. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, z zastrzeżeniem §6 ust. 1. W tym celu tworzy się
listę wniosków, na której umieszcza się jedynie wnioski kompletne. Wnioski obarczone brakami umieszczone
będą na liście w dacie skutecznego uzupełnienia braków.
18. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo oraz na stronie internetowej.
19. W przypadku gdy liczba wniosków wyrażona sumą łącznej dotacji przekroczy kwotę dofinansowania
uzyskanego przez Gminę Baruchowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu przeprowadzone zostanie losowanie spośród złożonych wniosków, z zachowaniem zasad
wynikających z § 10. ust. 1.
20. Tworzy się listę rezerwową z wniosków które nie zostały wylosowane. W przypadku zwiększenia
środków na dofinansowanie zadania w ramach programu EKOpiec 2018 będą one rozpatrywane. Kolejne
losowanie wyłoni wnioski, które będą podlegać rozpatrywaniu.
Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji celowej
§ 12. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,
wterminach, zakresie i w sposób określony w umowie.
2. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania
określonego w umowie.
3. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie
dotacji są zobowiązani złożyć:
1) wniosek o wypłatę dotacji,
2) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, wystawione na
Wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz oryginał do
wglądu),
3) dotychczasowy piec w miejscu wyznaczonym przez pracownika Urzędu Gminy lub dokument
potwierdzający rozbiórkę starego pieca i przekazanie go do utylizacji,
4) zaświadczenie od kominiarza,
5) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami,
4. Wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację,
po dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy
Baruchowo.
5. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Wnioskodawcę wszystkich
postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji.
6. Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami według stawki jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu, w przypadku
naruszenia postanowień umowy o udzielenie dotacji w zakresie obowiązku poszanowania niniejszych Zasad,
w tym utrzymywania systemu grzewczego w należytym stanie technicznym, korzystania z niego zgodnie
z przeznaczeniem, umożliwienia kontroli przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie.
7. Termin zwrotu dotacji ustala się do 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym zaistniała
okoliczność o której mowa w ust. 6.
§ 13. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
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1) utrzymywania systemu grzewczego w należytym stanie technicznym przez okres co najmniej 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym zawarł umowę o udzielenie dotacji, w szczególności dokonywania
napraw, konserwacji przeglądów systemu;
2) umożliwienia kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Baruchowo;
3) niedokonywania ingerencji w system grzewczy, które naruszałyby proekologiczny charakter tego systemu.
9. W okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie,
upoważnienie pracownicy Urzędu Gminy Baruchowo mają prawo przeprowadzać kontrolę w zakresie
korzystania z urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem.
10. Kontrola będzie polegać w szczególności na badaniu prawidłowości wykorzystania środków
publicznych przekazanych tytułem dofinansowania urządzenia, w tym stanu i sposobu jego wykonania,
utrzymywania go w należytym stanie technicznym, prowadzenia dotyczącej go dokumentacji, określonej
w przepisach prawa i w postanowieniach umowy o udzielenie dotacji
11. W celu wykonywania kontroli kontrolujący są uprawnieni do dokonywania oględzin, żądania
dokumentów i wyjaśnień, w tym pisemnie, wykonywania dokumentacji czynności kontrolnych, w tym
zdjęciowej.
§ 14. W Biuletynie Informacji Publicznej corocznie zamieszcza się dane dotyczące:
1) Wysokości środków finansowych przeznaczonych na obniżanie niskiej emisji na dany rok,
2) Przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na obniżanie niskiej emisji i wstrzymania
rozpatrywania złożonych wniosków o przyznanie dotacji,
3) Podjęcia rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji w przypadku pozyskania dodatkowych środków
finansowych,
4) Liczby złożonych wniosków o przyznanie dotacji,
5) Kwot udzielonej dotacji,
6) Liczby zlikwidowanych palenisk i kotłowni opalanych paliwami stałymi.
§ 15. Wzory wniosku o udzielenie dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji i umowy o udzielenie dotacji
zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy Baruchowo.
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