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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  306
 	Wójta Gminy Bierawa z 29.01.2009


REGULAMIN
dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zadań związanych z ochroną powietrza, polegające na zastosowaniu  indywidualnego ekologicznego źródła ciepła 


Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin określa kryteria i zasady przyznawania  dotacji na realizację przedsięwzięć związanych 
z ochroną powietrza, zmierzających  do ograniczenia emisji w indywidualnych  paleniskach 
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bierawa.

§ 2.

Dotacja przysługiwać będzie osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy 
z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub  współwłaścicielami domów mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bierawa:

1) przystępujące do modernizacji istniejącego systemu grzewczego,

2) instalujące system grzewczy w nowo budowanych budynkach mieszkalnych.

	W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku  należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania. 


	Z dotacji mogą skorzystać również najemcy budynków mieszkalnych, gdy modernizacja systemu grzewczego wykonywana jest na koszt najemcy, za zgodą właściciela.


	Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji przyznaje się modernizacji systemów grzewczych.


	Dotacje na instalację ekologicznego  systemu grzewczego w nowych budynkach, będą przyznawane w drugiej kolejności, po rozpatrzeniu wniosków o dotacje na modernizację systemu grzewczego, po upływie terminu do składania wniosków, określonego w § 9 ust. 9. 




§ 4.

1.	Dotacja przeznaczona będzie na częściowy zwrot kosztów modernizacji systemu grzewczego, 
w tym: zakup ekologicznych urządzeń grzewczych przewidzianych do montażu na stałe, 
z wyłączeniem kosztów instalacji wewnętrznej.

2.	Dotacja obejmować będzie koszty realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, poniesione 
po dniu  01.02.2009r. 

3.	Z dotacji może skorzystać osoba uprawniona pod warunkiem potwierdzenia, że dotychczasowy sposób ogrzewania opierał się o paliwo stałe.

4.	Z dotacji można skorzystać tylko raz, po dokonaniu modernizacji lub instalacji systemu ogrzewania. 
§ 5.

Wszystkie źródła ciepła (c.o.) w budynku muszą być zasilane paliwem ekologicznym ( gaz, olej opałowy, energia elektryczna, drewno i jego pochodne) lub wykorzystywać energię odnawialną, nawet 
w przypadku posiadania więcej niż jednego źródła ciepła, za  wyjątkiem kominka opalanego wyłącznie drewnem lub brykietami wiórowymi.

§ 6.

Dotacje przeznaczone są na modernizację źródeł ciepła opartych o paliwo stałe, pod warunkiem ich fizycznej kompleksowej likwidacji i zastąpienia ich:
1)	systemem zasilanym energią elektryczną,
2)	kotłem opalanym olejem opałowym lub gazem, 
3)	systemem pobierającym energię cieplną z sieci zewnętrznej,
4)	kotłem zgazującym bądź wkładem kominkowym do ciągłego palenia drewnem opałowym 
(z wykluczeniem źródeł dopuszczających jako paliwo alternatywne inne paliwo stałe - a w szczególności węgiel, miał lub koks), 
5)	systemami opartymi o słomę, energię słoneczną lub pompy ciepła.

§ 7.

1. Dotacja przysługuje również w przypadku instalacji kotła węglowego z automatycznym 
      podawaniem paliwa, posiadającego:  
1)	aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane IChPW w Zabrzu, lub inne akredytowane laboratoria uznawane przez WFOŚiGW);, 
2)	aktualny certyfikat bezpieczeństwa; 
3)	dopuszczenie do obrotu handlowego w kraju.

	Konstrukcja kotła węglowego nie może umożliwiać spalania odpadów oraz paliw innych niż przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła.


	Kocioł węglowy musi posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa.



§ 8.
Dotacja nie obejmuje:
1) kosztów transportu i robocizny,
2) kosztów zakupu przenośnych piecyków, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu,
3) zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze


Rozdział II. Składanie i rozpatrywanie wniosków.

§ 9.

1.	Wniosek o dotację składa się do Wójta Gminy Bierawa, według wzoru określonego w zał. nr 2 do zarządzenia, wraz z wymaganymi załącznikami.

2.	Wniosek o dotację składa się przed przystąpieniem do modernizacji lub instalowania systemu grzewczego.

3.	Wnioski, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5,  realizowane będą według kolejności zgłoszeń.

4.	Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, czyli właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne informacje i załączniki.

5.	Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

6.	Oceny wniosku co do zgodności z Regulaminem i zasadności przyznania dotacji dokonywać będzie wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik.

7.	Druki wniosków o przyznanie dotacji są dostępne w Urzędzie Gminy Bierawa lub możliwe do pobrania ze strony internetowej pod adresem: www.bierawa.pl" www.bierawa.pl.

8.	Wniosek i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii załączników wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentu, dla stwierdzenia zgodności 
z oryginałem.

9.	Wnioski składa się w terminie do 30 czerwca danego roku.

10.	Wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia jego wniosku.



§ 10.
Do wniosku o dotację należy dołączyć:

1)	kopię tytułu prawnego do władania nieruchomością,
 
2)	kopię zgody na wykonanie modernizacji - wydawanej przez właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli budynek nie stanowi własności wnioskodawcy,

3)	kopię zaświadczenia kominiarskiego o możliwości podłączenia kotła - wydawanego przez mistrza kominiarskiego (w przypadku włączania źródła do przewodu kominowego - 
w pozostałych  przypadkach  nie wymagane),

	kopię warunków włączenia do sieci ogrzewania gazowego oraz ogrzewania elektrycznego 
(w przypadku pozostałych systemów nie wymagane).


	oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie w budynku mieszkalnym wizji lokalnej przez wyznaczonych pracowników Urzędu, przed i po wykonaniu modernizacji lub instalacji systemu grzewczego, który ma być objęty dotacją.


§ 11.

Zweryfikowany wniosek stanowić będzie podstawę przeprowadzenia wizji lokalnej przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy, którzy  dokonają oceny zgodności wniosku 
z regulaminem i przedstawią go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

2.	Akceptacja wniosku jest równoznaczna z rezerwacją środków na dofinansowanie.



Rozdział III. Warunki uzyskania dotacji

§ 12.

O przyznaniu dotacji  na zrealizowane zadanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej będzie decydowała kolejność złożonych wniosków oraz wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.



§ 13.

	Podstawą wypłaty dotacji jest umowa dotacji zawarta pomiędzy Gminą, a wnioskodawcą, 
według wzoru określonego niniejszym zarządzeniem.


	Umowa, o której mowa w ust. 1 będzie zawierana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.


	Umowa powinna zawierać:

1) określenie sposobu modernizacji systemu grzewczego,
2) efekt ekologiczny (dotychczasowe zużycie paliwa),
3) zastrzeżenie, że urządzenie grzewcze stanowi element stałego wyposażenia obiektu,
4) warunki otrzymania dotacji (dokumenty odbiorowe, imienne rachunki zakupowe.

	Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 1, jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji przez wnioskodawcę o eksploatacji dofinansowanego źródła w okresie grzewczym, co najmniej przez 
5 lat od dnia zamontowania.




Rozdział  IV. Wysokość dotacji i sposób jej rozliczenia.

§ 14

	Łączna kwota przyznanych dotacji na realizację przedmiotowego zadania określonego w § 1, nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku budżetowym.
	W rozliczeniu otrzymanych środków (dotacji) uwzględnione będą faktury (rachunki) wystawione po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku i wykonaniu zadania.



§ 15.

Kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków (faktur) i stanowić będzie 100 % ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż  2.000 zł.


§ 16.

Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy o zakończeniu prac oraz dostarczenia następujących dokumentów:


1)	kopii protokołu odbioru końcowego  - sporządzonego przez wykonawcę robót, 


2)	kopii: 
a)	dla ogrzewania gazowego: 
-	protokołu z głównej próby szczelności instalacji gazowej – sporządzonego przez wykonawcę, 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
b)	dla ogrzewania elektrycznego: 
-	protokołu  pomiaru skuteczności uziemienia i izolacyjności instalacji elektrycznej – sporządzonego przez wykonawcę, 
c)	dla ogrzewania olejowego: 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-	atestu zakupionego paliwa


d)	dla ogrzewania na drewno opałowe i słomę: 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-	danych technicznych kotła potwierdzających, że drewno jest jedynym dopuszczalnym paliwem

e) dla ogrzewania kotłem węglowym z zastosowaniem ekogroszka:
-   protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-  danych technicznych kotła, potwierdzających, że ekogroszek jest jedynym dopuszczalnym paliwem.  

3)	faktury za wykonaną modernizację (w oryginale – do zwrotu).

§ 17.

	Dotacja będzie przekazywana na konto wnioskodawcy po zrealizowaniu zadania, potwierdzonego przeprowadzoną wizją lokalną przez pracowników Urzędu oraz po zaakceptowaniu przez Wójta dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania, a także po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie.
	Wnioskodawca zapewni upoważnionemu przedstawicielowi Gminy możliwość kontroli realizacji zadania, na każdym etapie jego realizacji.




Rozdział  V. Postanowienia końcowe.

§ 18.

	Dotacja podlegać będzie zwrotowi w przypadku odstąpienia od warunków określonych 
w umowie, a w szczególności w przypadku stosowania paliw stałych niezgodnych z instrukcją ruchową kotła i wykorzystaniem kotła do spalania odpadów.


	Niedotrzymanie przez beneficjenta warunków eksploatacji zmodernizowanego źródła określonych w § 7 oraz w umowie, o której mowa w § 13, jak również pozostałych zobowiązań skutkować będzie zwrotem całej kwoty dofinansowania z ustawowymi odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania, a przekroczenie deklarowanego terminu wykonania zadania obniżeniem przyznanej kwoty dofinansowania o 0,5% za każdy dzień zwłoki.




§ 19.

	Kompletne wnioski, na które nie przyznano dotacji w roku złożenia z powodu braku środków, rozpatrzone będą w pierwszej kolejności ze środków Funduszu roku następnego, pod warunkiem, że środki na ten cel zostaną w tym Funduszu zapewnione.


	Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

Osoby, którym zabezpieczono środki na realizację zadania, a które z własnej winy nie wywiązały się z jego wykonania nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ciągu następnych dwóch lat.




