
UCHWAŁA NR XI/98/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji kosztów, 

realizowanych w ramach projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności 
energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 
1579 i 1680), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych oraz zasady refundacji na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza 
i ograniczeniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie bardziej ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Bierawa,  zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały, realizowanej 
w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
działanie 5.5. Ochrona powietrza.  

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji lub refundacji, o której mowa w § 
1 pochodzić będą z budżetu Gminy Bierawa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym     
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały Nr XI/98/2019

Rady Gminy Bierawa

z dnia 21 października 2019 r.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska oraz warunków refundacji  kosztów, realizowanych w ramach projektu 
„Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie 

Gminy Bierawa”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się wobec Beneficjentów ostatecznych zatwierdzonych do udziału 
w projekcie realizowanym przez Gminę Bierawa „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności 
energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie.

§ 3. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów PM10 oraz 
CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub 
lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bierawa. 

§ 4. Dofinansowanie będzie udzielanie w formie dotacji celowej lub zwrotu za poniesione wydatki 
(refundacji).

Rozdział 2.
Definicje

§ 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) „Audycie energetycznym” - należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości, sporządzoną 
zgodnie z standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach 
działania 5.5. RPO Ochrona powietrza, której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia 
procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz 
planowanego efektu ekologicznego;

2) „Dofinansowaniu” - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane Inwestorowi 
przez Gminę Bierawa na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Inwestora warunków określonych 
w Regulaminie i/lub Umowie;

3) „Efekcie ekologicznym” - należy przez to rozumieć zmianę w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska tj. pyłu zawieszonego PM10 oraz CO2 w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych 
źródeł ciepła, będących przedmiotem inwestycji;

4) „Gminie” - należy przez to rozumieć gminę Bierawa;

5) „Inwestorze” - należy przez to rozumieć Beneficjenta, który został objęty dofinansowaniem w ramach 
projektu „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na 
terenie Gminy Bierawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 oraz jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub lokalu;

6) „Inwestycji/ zadaniu” - należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła 
na zasadach Programu i Regulaminu;

7) „Kosztach kwalifikowalnych” - należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do rozliczenia 
w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Inwestora w okresie ich 
kwalifikowalności;
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8) „Budynku”- należy przez to rozumieć budynek mieszkalny służący wyłącznie zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, położony na terenie Gminy Bierawa;

9) „Lokalu mieszkalnym” - należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie Budynku 
izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;

10) „Nowym źródle ciepła” - należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, które 
powinno:

a) być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą 
posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

b) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 
2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690 z późn. zm.) - 
jeśli dotyczy,

c) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem 
(jeśli dotyczy),

d) charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych 
do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy); wymóg 
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia;

11) „Procesie modernizacji energetycznej” - należy przez to rozumieć zrealizowanie w budynku lub 
lokalu mieszkalnym inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających 
zapotrzebowanie na energię (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja ścian 
zewnętrznych, stropów, dachu), których zasadność wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;

12) „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt pod nazwą „Niskoemisyjna gmina – poprawa 
efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

13) „RPO WO” - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020;

14) „Starym źródle ciepła” - należy przez to rozumieć istniejące niskowydajne i nie ekologiczne 
urządzenie grzewcze centralnego ogrzewania na paliwa stałe, takie jak stare kotły, piece niespełniające 
norm emisyjnych lub spełniające normy emisyjne poniżej 5 klasy;

15) „Umowie” - należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Inwestorem i Gminą, określającą 
warunki współpracy stron w ramach realizacji przedsięwzięcia – zadania, w przypadku udzielenia dotacji 
celowej;

16) „Dotacji” - należy przez to rozumieć środki finansowe przyznane Inwestorowi na podstawie Umowy 
o udzielenie dotacji;

17) "Refundacji" - należy przez to rozumieć zwrot kosztów na wymianę źródła ciepła, poniesionych po 
dniu 1 października 2018 r. przez osoby biorące udział w ankietyzacji; 

18) „Okres trwałości przedsięwzięcia”- oznacza okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta (otrzymania środków UE na rachunek bankowy Gminy Bierawa); o dokładnej dacie 
zakończenia trwałości przedsięwzięcia Inwestorzy zostaną poinformowani pisemnie, niezwłocznie po 
otrzymaniu płatności końcowej na rachunek Gminy.

Rozdział 3.
Warunki i kryteria udzielania dotacji lub refundacji

§ 6. 1.  Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę kotła i jego 
montaż, wraz z wykonaniem instalacji niezbędnej do funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła.

2. Nowe źródło ciepła powinno:
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1) być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będzie 
posiadało rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 
2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. poz. 1690 z późn. zm.) - jeśli dotyczy;

3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli 
dotyczy),

4) charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy); wymóg 
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.

3. Dodatkowo parametry źródła ciepła powinny wynikać z audytu energetycznego, szczególnie 
w zakresie mocy oraz sprawności spalania.

4. Dopuszcza się zmianę rodzaju źródła ciepła w stosunku do wnioskowanego i objętego audytem, przy 
zachowaniu zasad wynikających z § 6, z zastrzeżeniem, że zmiana nie wpłynie negatywnie na realizację 
projektu i Gmina uzyska zgodę Instytucji Zarządzającej.

§ 7. Dofinansowaniu nie podlega:  

1) zakup urządzeń przenośnych, w szczególności grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 
klimatyzatorów;

2) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej;

3) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń;

4) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania 
w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.

§ 8. 1.  Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała 
likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania - wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, 
kotłów opalanych węglem lub koksem.  

2. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić, 
zachowując prawo do uzyskania dofinansowania, jedynie w przypadku zabytkowych pieców kaflowych  - 
pod warunkiem ich trwałego odłączenie od komina. Wymagane jest poświadczenie instalatora o trwałym 
odłączeniu.

§ 9. 1.  Do ubiegania się o dotację uprawnieni są właściciele budynków jedno i wielorodzinnych z terenu 
gminy Bierawa.  

2. Podmiot wymieniony w ust. 1, musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej  na 
terenie Gminy Bierawa, na której realizowana będzie inwestycja.

§ 10. 1.  Dotujący - gmina Bierawa, udzieli Dotowanemu - Inwestorowi, dotacji w wysokości 
stanowiącej do 67 % kosztów kwalifikowanych ustalonych na podstawie przeprowadzonych audytów 
energetycznych na dofinansowanie przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia wyznacza przeprowadzony 
audyt energetyczny.

2. Dofinansowanie stanowić będzie maksymalnie 67 % kosztów kwalifikowalnych, w tym 34 % stanowi 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i 33 % ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 11. 1.  Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na wymianie 
istniejącego systemu ogrzewania na proekologiczne.  

2. Wniosek składa się w terminie od 12 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 roku,  określając
w nim planowaną datę realizacji zadania.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym 
do władania nieruchomością (w tym lokalem mieszkalnym) lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika merytorycznego Urzędu 
Gminy Bierawa.

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

6. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku 
kalendarzowym, zatwierdzone wnioski będą realizowane w kolejnym roku kalendarzowym do zakończenia 
projektu.

8. Pierwszeństwo mają wnioski, dla których wykonany został audyt energetyczny na etapie ankietyzacji. 
W pozostałych przypadkach, tworzona będzie lista rezerwowa.

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bierawa, po wcześniejszej opinii wydanej przez 
pracownika merytorycznego.

10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 8, nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje  od 
niego odwołanie.

11. Inwestor oświadcza, że biorąc udział w projekcie nie będzie korzystał/nie skorzystał
z dofinansowania z innych środków publicznych na realizację tego samego przedsięwzięcia.

§ 12. 1.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 11, stanowi podstawę do zawarcia 
umowy dotacji pomiędzy Gminą Bierawa, a wnioskodawcą. 

2. Urząd Gminy Bierawa zawiadomi pisemnie bądź telefonicznie wnioskodawców o przyznaniu dotacji  
i terminie podpisania umowy.

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa 
w ust. 1, z uwzględnieniem § 13 ust. 1.

§ 13. 1.  Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów,  
o których mowa w ust. 2.  

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:

1) udokumentowane koszty inwestycji: faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie złożenia 
wniosku o dotację i zawarcia umowy z Gminą Bierawa wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku 
zapłaty gotówką – na fakturze powinna widnieć adnotacja Zapłacono gotówką. Data na fakturze 
nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy mieszkańca (wnioskodawcy) z Gminą Bierawa 
i nie późniejszą, niż termin końcowy wykonania zadania;

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki 
wystawiony na wnioskodawcę po dacie złożenia wniosku o dotację;

3) kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - jeżeli 
jest wymagane, zgodnie  z ustawą Prawo budowlane;

4) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego 
źródła ciepła;

5) opinia kominiarska (jeśli jest wymagana);

6) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;

7) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.
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8) dokumenty potwierdzające zastosowanie zasady uczciwej konkurencji, tj. rozeznanie rynku na 
przeprowadzaną inwestycję wśród minimum 3 wykonawców, przedstawioną w formie papierowej.

3. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Wójta 
Gminy Bierawa pracownicy Urzędu Gminy Bierawa lub upoważnieni pracownicy Instytucji Zarządzającej 
mogą przeprowadzić kontrolę, sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia 
zgodności realizacji zadania z zawartą umową.

4. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Bierawa zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli:

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta (Gminy Bierawa).

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub  
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz  
z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Rozdział 5.
Tryb postępowania w sprawie udzielania refundacji i sposób jej rozliczania

§ 14. 1.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się refundowanie poniesionych wydatków.

2. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest dzień 1 października 2018 r.

3. Refundacji podlegają wydatki, które zostały określone w § 6, przy uwzględnieniu § 7, § 8, § 9 i § 10.

4. Podmiot ubiegający się o refundację zobowiązany jest do złożenia wniosku.

5. Wniosek składa się w terminie od 12 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 roku.

6. Do wniosku o refundację należy przedłożyć:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (w tym lokalem mieszkalnym) 
lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z 
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - jeżeli jest 
wymagane, zgodnie  z ustawą Prawo budowlane;

3) udokumentowane koszty inwestycji: faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie 
1 października 2018 r. wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku zapłaty gotówką – na fakturze 
powinna widnieć adnotacja Zapłacono gotówką;

4) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki 
wystawiony na wnioskodawcę;

5) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego 
źródła ciepła;

6) opinia kominiarska (jeśli jest wymagana);

7) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;

8) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.

7. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez pracownika merytorycznego Urzędu 
Gminy Bierawa.

8. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

9. Wnioski o refundację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

10. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w danym roku kalendarzowym, 
zatwierdzone wnioski będą realizowane w kolejnym roku kalendarzowym do zakończenia projektu.
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11. Dopuszczone będą tylko wnioski, dla których wykonany został audyt energetyczny na etapie 
ankietyzacji.

12. Decyzję o wypłacie refundacji podejmuje Wójt Gminy Bierawa, po wcześniejszej opinii wydanej 
przez pracownika merytorycznego.

13. Rozstrzygnięcie o wypłacie refundacji bądź nie, o której mowa w ust. 1 i 11, nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje  od 
niego odwołanie.

14. Inwestor oświadcza, że biorąc udział w projekcie nie skorzystał z dofinansowania z innych środków 
publicznych na realizację tego samego przedsięwzięcia.

15. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę refundacji stanowi podstawe do zawarcia umowy 
pomiędzy Gminą Bierawa, a Inwestorem.

§ 15. 1.  Po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o refundację, upoważnieni przez Wójta Gminy 
Bierawa pracownicy Urzędu Gminy Bierawa lub upoważnieni pracownicy Instytucji Zarządzającej mogą 
przeprowadzić kontrolę, sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności 
realizacji zadania z zapisami Regulaminu.

2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, Gmina Bierawa zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli celem sprawdzenia sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 
5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy Bierawa).

§ 16. 1.  Refundacja poniesionych wydatków przysługuje jedynie w odniesieniu do budynków, dla 
których zostały wykonane audyty energetyczne na etapie ankietyzacji.

2. Z udzielonej refundacji, Inwestorowi zostanie wystawiona odpowiednia informacja o przyznanej 
kwocie.

Rozdział 6.
Ochrona danych osobowych

§ 17. 1.  Administratorem danych osobowych Inwestorów jest Wójt Gminy Bierawa z siedzibą 
w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa,  adres e-mail: ug@bierawa.pl, telefon: 77 4872 266.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Bierawa można kontaktować się na adres 
korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa lub adres e-mail: ug@bierawa.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych Inwestorów będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e 
unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Bierawa, 
wynikających ze szczegółowych przepisów prawa.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie środków Inwestorowi na udzielenie 
dotacji, kontrola wykorzystywania dotacji i realizacja przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym 
ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji projektu.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. Inwestor ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia 
ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w projekcie.

9. Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1.  Wójt Gminy Bierawa określi w drodze zarządzenia wzory potrzebnych wniosków, oświadczeń, 
umów, protokołów odbioru inwestycji, wniosków o wypłatę dotacji, które obowiązywać będą podmioty 
ubiegające się o dotację celową lub refundację.

2. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości  
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą 
Bierawa umowy na rzecz nowego właściciela.
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