UCHWAŁA NR XXXVI/288/2018
RADY GMINY BUCZEK
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę
dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz. 1349, poz, 1432) oraz art. 403 ust. 2-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 zm. poz.1356,
poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648 poz. 1722) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę
dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin określa zasady udzielenia dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
oraz sposób jej rozliczenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Zieliński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/288/2018
Rady Gminy Buczek
z dnia 14 listopada 2018 r.
"Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła
ciepła na kocioł gazowy"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Przedmiotem dofinansowania, którego zasady określa niniejszy Regulamin jest finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i powierzchni
ziemi i wód polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródła ciepła, tj. wymianę
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Buczek na kotły gazowe.
§ 2. 1. Dotacja na cel, o którym mowa w § 1 może być udzielona:
1) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
2. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system
ogrzewania - piec gazowy, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł
c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany.
3. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku:
1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia
pieca z przewodem kominowym;
3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny
pomieszczenia mieszkalnego.
4. Dotacją objęte są kotły gazowe wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, atestowane
i dopuszczone do użytkowania w Polsce.
5. Dotacji udziela się jednorazowo na pisemny wniosek podmiotów spełniających kryteria określone
w niniejszym Regulaminie, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą a Dotowanym.
6. Wyklucza się możliwość udzielenia dotacji dla części budynków mieszkalnych wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej i działalności rolniczej poprzez jej proporcjonalne zmniejszenie
w stosunku do powierzchni wykorzystywanej wyłącznie na prowadzenie działaności gospodarczej.
7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik do regulaminu.
§ 3. 1. Organem właściwym do przyznania dotacji celowej na wykonanie zadania określonego w § 1,
w ramach środków uchwalonych przez Radę Gminy Buczek, ujętych w wydatkach Budżetu Gminy na dany
rok, jest Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy powołuje Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków o dotację.
3. Udzielając dotacji Wójt Gminy bierze pod uwagę:
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1) opinię Komisji Kwalifikacyjnej;
2) koszty realizacji zadania;
3) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny.
4. Kwota dotacji wynosić będzie:
1) w przypadku kotłów gazowych opalanych gazem ziemnym - 3.000 zł;
2) w przypadku kotłów gazowych opalanych gazem ciekłym - 1.500 zł;
- przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji, podlegającej dofinansowaniu zgodnie z niniejszym
regulaminem, pomniejszonych o pozyskane środki bezzwrotne z innych źódeł.
5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel, finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
§ 4. 1. Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu Gminy
termin składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
2. Ustala się termin składania wniosków o dotację z Budżetu Gminy – nie później niż do 30 września roku
kalendarzowego, w którym nastąpi realizacja zadania.
3. Wójt Gminy jest upoważniony do zmiany określonego w ust. 2 terminu składania wniosków o dotację
w danym roku kalendarzowym. Informacje o zmianie terminów składania wniosków w danym roku
kalendarzowym Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej
www.buczek.org.pl .
Rozdział 2.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 5. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
1) podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji;
2) do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
a) oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
b) prawomocne pozwolenie na budowę,
3) rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w niniejszym
Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie;
4) wnioski złożone po ustalonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia;
5) wnioski złożone w terminie a niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków budżetu gminy nie będą
rozpatrywane;
6) Wójt Gminy informuje niezwłocznie zainteresowanych o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy
dotacji;
7) nie zawarcie umowy dotacji w terminie wyznaczonym przez Wójta, będzie traktowane jako rezygnacja
z ubiegania się o dotację;
8) podmiotowi ubiegającemu się o dotację, której odmówiono dotacji, nie przysługują z tego tytułu
roszczenia.
§ 6. 1. Dotacja będzie wypłacona Dotowanemu na podane konto bankowe wskazane we wniosku o dotację.
2. Dotacja będzie wypłacona jednorazowo.
3. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy z Dotowanym.
4. Dotacje przyznane zgodnie z Regulaminem muszą być wykorzystane w tym samym roku, w którym
zostały przyznane.
§ 7. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077 ze zm.).
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Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 8. 1. Rozliczenie dotacji ze środków Budżetu Gminy winno nastąpić w terminie do 30 dni od odbioru
końcowego inwestycji i nie później niż do dnia 20 grudnia roku, w którym przyznano dotację.
2. Rozliczenie dotacji następuje poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
oraz stwierdzających zakończenie inwestycji, tj.:
1) oryginałów faktur i rachunków;
2) atest kotła gazowego.
3. Rozliczenie obejmuje prawo Gminy do weryfikacji zgodności złożonych dokumentów ze stanem
faktycznym.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na
kocioł gazowy
................................................
(imię i nazwisko/Nazwa
………………….…………….
…………………….………….
(adres zameldowania/ siedziba)
………………………………..
(Nr kontaktowy)
Wójt Gminy Buczek
ul. Główna 20
98-113 Buczek
Proszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Buczek wymiany dotychczasowego źródła ciepła
na kocioł gazowy w budynku jednorodzinnym położonym na terenie Gminy Buczek
1. Lokalizacja planowanych prac:
Ulica ……………………………….. nr domu …………………………..
Nr ewidencyjny działki i obręb …………………………………………..
Rodzaj obiektu …………………… Powierzchnia całkowita obiektu ……………..m2
Powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej…………m2
2. Charakterystyka prac:
Stare źródło ciepła (rodzaj, wiek) …………………………………………
Planowane nowe źródło ciepła ……………………………………………
………………………………………………………………………….....
3. Planowany termin wykonania prac objętych wnioskiem (w miesiącach):
……………………………………………………………………………..
4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ………………………………………zł
Do wniosku załączam:
- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- prawomocne pozwolenie na budowę;
- oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………
(podpis wnioskodawcy)
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