Załącznik do Uchwały Nr VIII/88/2015
Rady Miasta Zakopane
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN
okre laj cy zasady udzielania dotacji celowej z bud etu Gminy Miasto Zakopane na
zadania słu ce ochronie powietrza polegaj ce na zmianie ogrzewania w glowego na
ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin okre la zasady udzielania dotacji celowej ze rodków bud etu Gminy Miasto
Zakopane tylko i wył cznie na zadania polegaj ce na trwałej zmianie istniej cego systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególno ci: w giel, koks, miał, ekogroszek) na
ekologiczny, w tym na:
1) ogrzewanie gazowe;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) ogrzewanie olejowe;
4) podł czenie do sieci ciepłowniczej;
5) pompy ciepła;
§2
Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji celowej – rozumie si przez to dotacj celow w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pó n. zm. );
2) Dotuj cym – rozumie si przez to Gmin Miasto Zakopane;
3) Wnioskodawcy – rozumie si przez to podmiot ubiegaj cy si o udzielenie dotacji, tj.:
a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególno ci:
- osoby fizyczne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby prawne,
- przedsi biorcy;
b) jednostki sektora finansów publicznych b d ce gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi,
b d cy wła cicielem, współwła cicielem: budynku usługowego, lokalu mieszkalnego,
budynku mieszkalnego (jednorodzinnego lub wielorodzinnego), zlokalizowanego w Gminie
Miasto Zakopane.
4) zadaniu – rozumie si przez to wykonanie przedsi wzi cia (zadania) z zakresu ochrony
rodowiska, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.1232 z pó n. zm. ), polegaj cego na
zmianie systemu ogrzewania w glowego na ekologiczne w nieruchomo ciach
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane, przyczyniaj cego si do ograniczenia
niskiej emisji zanieczyszcze powietrza;
5) zmianie systemu ogrzewania w glowego na ekologiczne – rozumie si przez to trwał
zmian istniej cego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji
(tradycyjne piece i kotły c.o. komorowe zasypowe opalane w glem, koksem, miałem,
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ekogroszkiem)
o
niskiej
sprawno ci energetycznej poprzez jego likwidacj i
zast pienie go ekologicznym (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, podł czenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła), w sposób umo liwiaj cy jego ci głe
u ytkowanie;
6) pomocy de minimis – rozumie si przez to pomoc, o której mowa w rozporz dzeniu
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L352 z
24.12.2013)
Rozdział 2.
Wysoko dotacji
§3
1. Wysoko dotacji celowej wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji jednak nie wi cej
ni 8 000 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub usługowego lub 4 000 zł
brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.
2. W przypadku zmiany systemu ogrzewania w całym budynku wielorodzinnym, kwota
dofinansowania stanowi iloczyn kwoty dofinansowania okre lonej w §3 ust.1 dla mieszkania
w budynku wielorodzinnym i liczby mieszka .
3. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gmin
Miasto Zakopane umowy i jej realizacja na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dotacja wypłacana b dzie jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wnioskodawcy.
5. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji.

Rozdział 3.
Zasady otrzymania dotacji
§4
1. O udzielenie dotacji mo e ubiega si Wnioskodawca wykazany w § 2 pkt. 3 Regulaminu,
który spełnia ł cznie nast puj ce warunki:
1) jest wła cicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomo ci , w której
zamierza dokona zmiany systemu ogrzewania w glowego na ekologiczne w ramach
zadania, na które udzielana jest dotacja,
2) dokona zmiany systemu ogrzewania w glowego na ekologiczne w nieruchomo ci
zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane na warunkach okre lonych w niniejszym
Regulaminie.
3) nie posiada zainstalowanego drugiego ródła ciepła ogrzewaj cego t sam powierzchni
u ytkow (z wyj tkiem kominków opalanych drewnem)
2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny, usługowy lub mieszkanie
w budynku wielorodzinnym bez wzgl du na ilo dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub
zmian wła ciciela.
3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował b dzie wył cznie
ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, e istniej cy
dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zlikwidowany.
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4. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym mo na odst pi w
przypadku:
1) gdy piece przedstawiaj wysokie walory estetyczne lub s obj te ochron konserwatora
zabytków, pod warunkiem trwałego usuni cia poł czenia pieca z przewodem kominowym,
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego
usuni cia poł czenia pieca z przewodem kominowym,
3) wyst powania kominka bez płaszcza wodnego, stanowi cego wył cznie element
dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.
5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza si :
1) koszty demonta u palenisk w glowych
2) koszt zakupu i monta u nowego ródła ogrzewania,
3) koszt wykonania lub modernizacji instalacji zwi zanej w nowym ródłem ogrzewania,
4) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezb dnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego ródła ogrzewania,
Nie przyznaje si dotacji na:
1) dokumentacj sporz dzon w ramach przygotowania zadania (projekt budowlanowykonawczy przył cza lub monta u instalacji),
2) zakup przeno nych ródeł ciepła (tj. dmuchawy, przeno ne grzejniki olejowe, elektryczne
itp.) i innych nie stanowi cych stałego wyposa enia lokalu lub budynku mieszkalnego,
3) zaopatrzenie nowo powstaj cych obiektów w ekologiczne ródła ciepła,
4) zmian lub modernizacj istniej cego ju ogrzewania ekologicznego (w tym równie na
korzy ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach
posiadaj cych dwa ródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
5) budow zewn trznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych
6) zakup zasobnika ciepłej wody u ytkowej oraz grzejników
6. Dotacj obj te s tylko takie urz dzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane
po raz pierwszy, a tak e spełniaj wszelkie konieczne normy i posiadaj dopuszczenia do
u ytkowania na terenie Polski.
7. Urz dzenie grzewcze winno by trwale zwi zane z obiektem budowlanym, w którym
zostało zainstalowane.
8. Dotuj cy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji inwestycji na ka dym jej etapie,
2) sposobu eksploatacji zamontowanego ródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania
dotacji.
z przeprowadzonej kontroli sporz dza si protokół
9. Dotacja nie mo e pokrywa wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub
dofinansowanych z innych bezzwrotnych ródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

Rozdział 4.
Tryb post powania w sprawie udzielenia dotacji
§5
1. Wnioskodawca ubiegaj cy si o dotacj zobowi zany jest do zło enia kompletnego
wniosku o dotacj stanowi cego zał cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze
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wszystkimi
wymaganymi
dokumentami okre lonymi we wniosku. Wniosek nale y
zło y przed zakupem i wymian istniej cego systemu ogrzewania, wskazuj c typ
urz dzenia.
2. Je eli dotacja dotyczy nieruchomo ci zwi zanej z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej, warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotacj jest dodatkowo:
1) spełnienie przez wnioskodawc wymaga okre lonych w zale no ci od prowadzonej
działalno ci w:
a) rozporz dzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis,
2) przedło enia przez wnioskodawc dokumentów i informacji okre lonych w art. 37 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pó n. zmianami) oraz w rozporz dzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegaj cy si o pomoc de minimis (Dz. U.2010 Nr 53, poz. 311 z pó n. zm.).
3. W przypadku realizacji zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przez wspólnot mieszkaniow , Wspólnota winna zło y zbiorczy
„wniosek o wypłat dotacji”, sporz dzony na podstawie indywidualnych wniosków
wła cicieli ww. lokali, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami okre lonymi we
wniosku. Indywidualne wnioski winny ponadto zawiera pisemne o wiadczenie o
przeniesieniu przyznanych rodków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota doł cza
równie dokument, upowa niaj cy osoby tam wymienione do reprezentacji wspólnoty w
ramach post powania o udzielenie dotacji celowej, w szczególno ci do zło enia wniosku o
wypłat dotacji oraz do podpisu umowy z Dotuj cym w tym zakresie.
4. Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze rodków bud etu Gminy Miasto Zakopane mo na
składa po wej ciu w ycie niniejszego Regulaminu - od 01 stycznia do dnia 31 sierpnia
ka dego roku kalendarzowego.
5. Do wniosku nale y doł czy :
1) dokumenty wskazane w zał czniku nr 2 do regulaminu – cz
A,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy, okre laj cy przewidywane koszty wykonania
inwestycji wraz ze wskazaniem typu kotła lub wymiennika, jego parametrów technicznych
podanych przez producenta.
6. Kompletne wnioski zgodne pod wzgl dem formalnym poddawane b d ocenie
merytorycznej, która dokonywana b dzie w oparciu o kryteria wyboru zadania do
dofinansowania, o których mowa w § 6.
7. Je eli przedło one dokumenty nie spełniaj warunków koniecznych do udzielenia dotacji
okre lonych w Regulaminie Wnioskodawca zostanie wezwany do zło enia wyja nie lub
przedło enia dodatkowych dokumentów w terminie 14 dni od otrzymania wezwanie listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zostan odrzucone.
9. Wnioski b d rozpatrywane wg kolejno ci ich zło enia, w miar posiadanych rodków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
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10. Rozpatrzenie ka dego kompletnego wniosku nast pi w terminie 21 dni od daty
wpływu wniosku do Urz du Miasta Zakopane. Po rozpatrzeniu wniosku, w terminie do 14
dni Burmistrz Miasta Zakopane poinformuje pisemnie Wnioskodawc o: przyznaniu dotacji i
terminie podpisania umowy – pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, czy te negatywnym
rozpatrzeniu wniosku podaj c powody rozstrzygni cia.
11. Po pozytywnej ocenie wniosku pod k tem formalnym i merytorycznym, Komisja
powołana przez Burmistrza Miasta Zakopane przeprowadzi ogl dziny maj ce na celu
stwierdzenie stanu faktycznego istniej cego przed rozpocz ciem inwestycji.
12. Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta Zakopane podpisze z Wnioskodawc umow ,
okre laj c w szczególno ci termin i sposób wypłacenia udzielonej dotacji. Umowa stanowi
b dzie podstaw do rozpocz cia inwestycji.
13. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zgłoszenia si w celu
podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie terminu uznaje si za rezygnacj
Wnioskodawcy z dotacji.

§6
Do dofinansowania zostan zakwalifikowane zadania spełniaj ce nast puj ce kryteria:
1) celowo ci - realizacja zadania b dzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty
lokalnej Gminy Miasto Zakopane i przyczyni si do ochrony rodowiska na jej terenie
poprzez rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji zanieczyszcze do powietrza,
2) kompletno ci - mo liwo realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku,
3) roczno ci - mo liwo realizacji cało ci zadania w danym roku bud etowym,
4) poprawno ci kalkulacji kosztów - wniosek zawiera b dzie poprawn kalkulacj
finansowania kosztów zadania,
5) wkładu własnego - wnioskodawca zobowi zany jest zapewni udział własnych rodków w
realizacji zadania.
Rozdział 5.
Sposób rozliczenia dotacji
§7
1. Podstaw rozliczenia dotacji b d :
1) dokumenty przedło one przez Wnioskodawc , po zawarciu umowy z Gmin Miasto
Zakopane oraz po zako czeniu prac zwi zanych ze zmian systemu ogrzewania, w tym
dokumenty potwierdzaj ce stan urz dzenia grzewczego zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszego
Regulaminu oraz dowód poniesionych na realizacj zadania kosztów (rachunki lub faktury
VAT wystawione na Wnioskodawc obejmuj ce zakresem dotacj celow wskazan w § 1).
2) Protokół z ogl dzin przeprowadzonych przez Komisj w celu sprawdzenia i
udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami
niniejszego Regulaminu.
2. Przekazane rodki finansowe z dotacji, okre lone w § 3 ust. 1 Wnioskodawca zobowi zany
jest rozliczy w terminie 21 dni od dnia zako czenia realizacji zadania wskazanego w
umowie dotacji podpisanej z Gmin Miasto Zakopane jednak nie pó niej ni do 31 grudnia
ka dego roku kalendarzowego. Kwot dotacji niewykorzystan w terminie Wnioskodawca
zobowi zany jest zwróci w terminie 15 dni od dnia zako czenia realizacji zadania, o którym
mowa w § 1 z tym, e nie pó niej ni do 15 stycznia roku nast pnego.
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3.
Przyznana
dotacja
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci podlega zwrotowi na zasadach okre lonych w
ustawie o finansach publicznych, w przypadku wyst pienia okoliczno ci okre lonych w art.
252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r .poz. 885) .
4. Wnioskodawca po wykonaniu zadania zobowi zany jest do przedło enia dokumentów
wykazanych w Zał czniku nr 2 do Regulaminu w Cz ci B.
Rozdział 6.
Postanowienia ko cowe
§8
1. Dotacja wypłacana b dzie w miar posiadanych w bud ecie miasta rodków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku bud etowym.
2. W przypadku wyczerpania si rodków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na
zadania słu cych ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, zło one wnioski
zostan rozpatrzone negatywnie. Nie wyklucza to mo liwo ci ubiegania si przez
Wnioskodawc o przyznanie dotacji w kolejnym roku, na zasadach okre lonych w niniejszym
Regulaminie.
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