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Zaruądzenie nr 57/19

Bu rmistrza Gzechowic_Dziedzic

z dnia 15 kwietnia 2019

r.

w sprawie

pzeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji w zabudowie
wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2019-2020.

Na podstawie ań. 5a ustawy

z

dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t,j. Dz,U.

z2019r,poz,506),woparciuo§lust.1 pkt2,§2ust.l,§3ust.1 pkt3i§6zasaditrybu
pzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice
stanowiących załącznik do uchwały nr Vl/38/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
marca 2015 r. (Dz. |Jrz. Woj. Śląskiego z2015 r. poz.1599).

zarządzam, co n astępuje

z dnia 10

:

§ 1. Przeprowadzic konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice dotyczące
Projektu uchwały Rady Miejskiejw Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji
na lata 2o1g-2o2a.

w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

§ 2. Konsultacje pzeprowadzic wtrybie publikacjiw Biuletynie lnformacji publicznej.

§ 3. Konsultacje społeczne swoim zasięgiem obejmują wszystkich mieszkańców Gminy CzechowiceDziedziee,

§ 4. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 15 kwietnia 2019 r., akończy 23 kwietnia 2019

r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 6. Zaządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 57l19
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

l19
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z

dnia.

.......r.

w sprawie zasad itrybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na doflnansowanle zadan
dotyczących ograniĆzenia niskiej emisji w zabudow|e wielorodzinnej na terenie Gminy CzechowiceDziedzice na lata 2019-2020,

Na podstawie ań. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust, 2 pkt 15 oraz art..40 ust. 1, ań,, 41 ust. 1, ań,42 uStaWY
,1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz, U. z2019 r. poz. 506), art. 400 a ust, 1 Pkt 21
z dnia B marca
orazart.403 ust.2 iust.4 i5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2O1B r. poz. 799 z póżn, zm.)1, arl,, 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (t.j. Dz U. z2017 r., poz.2077 z pożn, zm,)2
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Zasady itryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na
Óotyczącycl-r ograniczenia niskiej emisji w zabudowie wielorodzinnej
w załączniku do niniejszej uchwały, zwanym dalej ,,Regulaminem",

w

dofinansowanie zadań

brzmieniu okreŚlonYm

§ 2. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi czechowic_Dziedzic.
,14
§ 3. Uchwała.wchodzi w życie po upływie dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Wojewodztwa

Sl

ąskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian żelazny

1,Dz'U.z2OO9r.nrlso,.1999,Dz.|J.z2018r.poz.650,1356'
U. z 2019 r. poz. 42,412, 452,534.

1479, 1564,1 59o, 1 592, 1648, 1722,2161 oraz Dz.
poz.303, 326, 534.
2, Dz, U. z 2018 r:, poz.62,1ooo, 1366, 1693, 1669, 2354,2500, Dz, U, z2019 r.

Urzędowym

l

I

Załącznik do Uchwały nr
l19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

zdnia......

........r.

ReguIamin w sprawie zasad itrybu udzielania oraz sposobu rozIiczania dotacji cetowej na
dofinansowanie realizacji zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisjiw zabudowie
wielorodzinnej na terenie Gminy Czechowice_Dziedzice na lata 20'l9-2O2O

§

1.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Użyte w Regulaminie określenia oznaczĄą:
1) Budynek - budynek wielorodzinny, o którym mowa w ustawie z 24 czerwca 1994 r.
o własnościlokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z pożn. zm.), w którym zlokalizowane są

2)
3)

4)
5)
6)
7)

lokale mieszkalne, do których właścicieleposiadają tytuł prawny do dysponowania nimi;

Burmistrz - Burmistz Czechowic-Dziedzic;
Dotacja - dofinansowanie udzielane przez Gminę Czechowice-Dziedzice dla budynkow
wielorodzinnych na cele budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
uzytkowej podłączonej do sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokoścdotacji wynosi 75%
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto na jeden lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym;
Gmina - Gmina Czechowice-Dziedzice
|nstalator * firma wykonawcza, wybrana przez lnwestora i realizująca u niego inwestycję,
zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
lnwestor - wspólnota, która w imieniu właścicielilokali mieszkalnych posiadających tytuł
prawny do dysponowania lokalami mieszkalnymi złożyławniosek oraz przeszła pozytywnie
etap jego weryfikacji, na podstawie którego realizowana będzie inwestycja związana
z przyłączeniem lokal i m ieszkal nych do system u ciepłown iczego
lstniejące źródło ciepła - niskosprawne i nieekologiczne węglowe żrodłociepła, będące
podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku (kocioł c.o, lub komplet pieców
;

wę9lowych);

8) Kosztorys

kosztorys przygotowany przez lnstalatora na zasadach określonych
Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonychw programie

9)

10)

funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 13S9);
Likwidacja źródłaciepła - demontaz, zezłomowanie/utylizacja istniejącego żródła ciepła.
Lista podstawowa - lista lnwestorów, po pozytywnej weryfikacji spełniających założenia
n n iejszego Reg u lam in u, za kwal ifi kowanych do real izacj i zadania.,
Lista rezerwowa - lista lnwestorów po pozytywnej weryfikacji, niezakwalifikowanych do
i

11)

realizacji zadania

z

powodu wyczerpania limitu przyjmowanych wniosków

podstawowej lub limitu dostępnych środkow w budżecie gminy;

12) Lokal mieszkalny

na

liście

-

samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, o którym
mowa w ustawie z24 czerwca 1994 r. o własnościlokali (tj. Dz. U. z2018 r, poz.716 z
pożn. zm.);

13) Nowe źrodłociepła - instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
w budynku przyłączonym do sieci ciepłowniczej;

- wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane
przeplowadzaniem
przyłączenia lokali mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, posiadający
z
stosowne upowaznienia Gminy do realizacji zadań okreśłonychw niniejszym Regulaminie;
15) PlM - Przedsiębiorstwo lnźynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach;
16) Umowa - umowa, zawarta między lnwestorem a Gminą, która określa warunki związane
z r ealizaĄą działan określonychw n n iejszym Reg u lam n ie;
14) Operator

i

i

17) Urząd - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach;
18) Zadanie - całośćprac związanych z wymianą istniejących źródeł ciepła i montazem
nowych żrodełciepła.

§

§

2.

3.

§ 4,

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycj i do dofinansowania
Gmina udziela dotacji celowej lnwestorowi, dla którego lnstalator przeprowadzi wymianę
istniejącego żródła ciepła na nowe żródło ciepła w całym budynku.
Rozdział 3.

nansowan ia modern izacj i źródeł ciepła
Modernizacja żródła ciepła będzie podlegać dotacji w wysokości 75o/o kosztów kwalifikowanych
na zasadach wynikających z umów zawańych pomiędzy Gminą, a lnwestorem zzastrzeżeniem,
że kwota dotacji na jeden lokal mieszkalny w budynku nie może pzekroczyó 10 000 zł
Żr ódło

lnwestor pokrywa

ze

i niekwalifikowanych),

f

i

.

środków własnych 100% kosztów inwestycji (kwalifikowanych

a dotacja z budżetu Gminy zostanie wypłacona po wypełnieniu przez

niego wszystkich wymagań Regulaminu.

§

5.

§

6.

§

7.

§

8.

§

9.

Rozdział 4.
Zasady udzielania dotacji
Dotacja przeznaczona jest na wymianę istniejącego żródła ciepła na nowe źrodłociepła
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w2019 r. (l etap) oraz w 2Q2Q r. (ll etap).
Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu
izakwalifikowaniu lnwestora na dany rok kalendazowy.
Koszty kwalifikowane to koszty bezpośrednio związane z puyłączeniem lokali mieszkalnych do
sieci ciepłowniczej, zapewniające osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego, w tym
w szczegolności:

1)
2)
3)

likwidacja istniejącego żródła ciepła,
zakup, dostawa, montaż i rozruch instalacji centralnego ogrzewania,
zakup, dostawa, montaż i rozruch instalacjiciepłejwody uzytkowej.
Kosztami niekwalifikowanymi są koszty budowy nowego przyłącza ciepłowniczego w budynku,
koszty rozprowadzenia ciepła w częściwspólnej budynku, a także koszty przygotowania
dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz koszty nadzoru iodbioru, ktore lnwestor
pokrywa ze środków własnych.
Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których powierzchniaprzeznaczona pod działalnośó
gospodarczą stanowi więcej niż 30o/o powierzchni użytkowej budynku.
Dofinansowanie będzie dotyczyc wyłącznie budynków, które są zgłoszone do uzytkowania
minimum pięc pełnych lat przed datą złożeniawniosku przez lnwestora.

§ 10. Przystępując do realizacji zadania lnwestor wyraża zgodę na kontrolę istniejącego inowego
żrodłaciepła przez Operatora na kazdym etapie realizacjizadania.
§ 11. Warunkiem udzielenia dotacji jest zabezpieczenie
w budzecie gminy na dany rok realizacjizadania.

pżez Gminę środków finansowych

Rozdział 5.
Warunki otrzymania dotacji

§ 12. Warunkiem udziału lnwestora w zadaniu jest:
posiadanie przez właścicielilokali mieszkalnych istniejących źródeł ciepła, przeznaczonych
do Iikwidacji zgodnie z zasadami określonymiw niniejszym Regulaminie,
złożeniewniosku o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła.
13.
Przed
wykonaniem wymiany istniejącego żródła ciepła lnwestor zobowiązany jest do:
§
uzyskania od PlM warunków zapewnienia dostawy ciepła sieciowego do budynku,
przygotowania lokali mieszkalnych w budynku do wymiany żródła ciepła,

1)

2)

1)
2)

\

3)
§

UzYskania pozwoleń niezbędnych przy realizacji zadania (o ile są wymagane),
m.in. pozwolenia na budowę i zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym lnspektoracie
Nadzoru Budowlanego lub zgłoszenia robot nie wymagających pozwolenia na budowę,

,14 Po wykonaniu wymiany
żrodłaciepła lnwestor zobowiązany jest

1)

2)

do:

uzytkowania nowego żrodłaciepła zgodnie z jego przeznaczeniem przez co najmniej 5lat
od daty odbioru końcowego inwestycji,

umozliwienia przeprowadzenia przez pracownikow upowaznionych przez Burmistrza,
kontroli prawidłowościuzytkowania nowego źrodłaciepła w okresie 5 lat od zakończenia
zadania,
§ 15. W Przypadku zbycia budynku, powyzsze obowiązki przechodzą na nowego właściciela.
Rozdział 6.
Tryb udzielania dotacji
§ 16. Termin naboru oraz miejsce składania wniosków (w siedzibie Operatora) zostanie podany do
Publicznej wiadomości popżez stronę internetową www.czechowice-dziedzice.pt,
17.
Weryfikacja wnioskow:
§
1) Każdy złożonywniosek zostanie opatrzony numerem według kolejności złozenia; po
uzYskaniu pozytywnej weryfikacji i zakwalifikowaniu do realizacji zadania zostanie
umieszczony na liściepodstawowej.
2) Wnioski po pozytywnej weryfikacji, ktore nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadania
zostaną umieszczone na liscie rezerwowej
3) Wnioski z llsty rezerwowej mogą zostac zakwalifikowane do realizacji tylko w przypadku
zwolnienia się miejsca na liściepodstawowej.
4) W PrzYPadku stwierdzenia brakow formalnych we wniosku o udzielenie dotacji, wzywa się
lnwestora w formie telefonicznej lub pisemnej, do ich usunięcia wterminie do,10 dni
roboczYch od daty otrzymania wezwania Rozpatrzenie wniosku następuje po jego

5)

uzupełnieniu.

Wniosek niespełniający wymogow formalnych lub nieuzupełniony w terminie określonym
w pkt 4 zostanie odrzucony.
6) OPeratorowi przysługiwać będzie prawo weryfikacji tytułu prawnego do nieruchomości na
Podstawie wpisow do ksiąg wieczystych lub ewidencji gruntów i budynkow.
18,
lnwestor
zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby operatora
§
następujące doku menty:

1)

Przed podpisaniem umowy dotacji:
a) wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami..
oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,
uchwała ws

b)

c)

d)

2)

e)

oty m ieszka n iow e1 wy r ażająca zgodę na realizaclę zadania,
oswiadczenie o nieza|eganiu z podatkami i opłatami względem Gminy,
projekt budowlany na wnioskowany zakres inwestycjl,
pol

n

decYzje administracylne (o ile są wymagane), m in, pozwolenie na budowę,
zgłoszenie robot nie wymagających pozwolenia na budowę lub oświadczenie, ze nie
Są Wyma9ane;

kosztorys ofertowy na wnioskowany zakres inwestycji,
obej m ujący koszty kwa lifi kowa ne i

n

iekwa l ifikowane

z

podziałem na zakres robot

;

decYzja PlM o zapewnieniu warunkow dostawy ciepła sieciowego do całego budynku;
po podpisaniu umowy dotacji- dokumenty do rozliczenia dotacji:
a) zawiadomienie o rozpoczęciu robot (jeślibyło wymagane);

b)

c)

oŚwiadczenie o montazu nowych żrodeł ciepła, zawierające informacje o liczbie
i terminie likwidacji starych żrodeł ciepła lub ich trwałego odłączeniu od przewodow
kominowych uniemozliwiaJącym ich wykorzystanie do celow energetycznych;
zawiadomienie o gotowości do odbioru końcoweg o wraz z wymaganymi załącznikami;
kosztorys powykonawczy, z podziałem na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane;

}

\

d)

- faktura potwierdzająca poniesione wydatki wrazz dokumentami potwierdzającymi
zapłatę (np. wyciąg bankowy),
- protokoł końcowy podpisany przez lnstalatora, lnwestora, Operatora oraz PlM;
zestawienie kosztow realizacji inwestycji do pokrycia ze środkowgminy i koszty
kwalifikowane w rozbiciu na koszt realizacji inwestycji w jednym lokalu mieszkalnym

w budynku.

§ 19. O terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji lnwestor zostanie poinformowany pisemnie
lub telefonicznie.

§

20, W razie stwierdzenia, że lnwestor nie spełnia warunkow niniejszego Regulaminu Gmina może
odstąpic od umowy.

§21. Dotacja w wysokości wynikalącej z umowy dotacji zostanie przekazana przez Gminę

na

rachunek bankowy lnwestora w terminie 30 dni od pozytywnie zweryfikowanych dokumentow
r ozlicząący ch zad a n e.
i

