Załącznik
do uchwały Nr XXVII/394/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA

Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z ochroną
powietrza atmosferycznego obejmujących inwestycje realizowane na terenie miasta Jaworzna
w zakresie zakupu i montażu następujących urządzeń:
1) ekologicznych urządzeń grzewczych, w tym:
a) urządzeń wykorzystujących gaz z sieci miejskiej,
b) urządzeń wykorzystujących gazy płynne,
c) urządzeń wykorzystujących olej opałowy,
d) urządzeń wykorzystujących energię elektryczną pobieraną z sieci,
e) węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej,
f) urządzeń wykorzystujących energię ziemi (pompy ciepła),
g) urządzeń wykorzystujących energię słoneczną (kolektory słoneczne),
h) urządzeń wykorzystujących energię wody (własna energia elektryczna),
i) urządzeń wykorzystujących energię wiatru (własna energia elektryczna),
j) urządzeń wykorzystujących jako źródło energii biomasę np. pellety, brykiety drzewne, słomę,
i inne,
k) rekuperatorów ciepła,
l) kotłów na paliwa stałe nowej generacji z pełną automatyką, spełniających warunki wykazane
w rozdziale II pkt 5 w tym:
- kotłów z automatycznym załadunkiem,
- kotłów z mechanicznym załadunkiem,
- kotłów miałowych z automatycznym załadunkiem.
2) układów kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
2. Dotacja nie przysługuje do kotłów komorowych.
3. Nie będą przyznawane dotacje do kolektorów słonecznych zainstalowanych w budynkach,
w których źródłem ciepła jest węglowy kocioł komorowy.
4. Dotacja do instalacji ekologicznego systemu grzewczego w budynkach nowych będzie
realizowana na takich samych zasadach jak dla budynków istniejących (oddanych do użytku
we wcześniejszych latach).
5. Ponowne dofinansowanie do ekologicznego urządzenia grzewczego w tym samym obiekcie
jest możliwe nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty przyznania wcześniejszej
dotacji.
6. Ponowne dofinansowanie do układu kolektorów słonecznych w tym samym obiekcie
jest możliwe nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty przyznania wcześniejszej
dotacji.
7. Niniejsze zasady nie stanowią podstawy roszczeń o udzielenie dotacji.

Rozdział 2
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
Dotacje dotyczą budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych przy
spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się zainstalować ekologiczne
urządzenie grzewcze, układ kolektorów słonecznych lub zgody właściciela nieruchomości
na wykonanie inwestycji,
2) likwidacji tradycyjnego węglowego kotła rusztowego w istniejącym budynku mieszkalnym
(wnioskodawca zlikwiduje dotychczasowe urządzenie grzewcze, co najmniej przez jego trwałe
odcięcie od sieci centralnego ogrzewania),
3) braku dodatkowego stałego rusztu dla kotłów węglowych centralnego ogrzewania, na którym
w tradycyjny sposób można spalać paliwa gorszej jakości, w tym również odpady, za wyjątkiem
urządzeń grzewczych na paliwo stałe wyposażonych w ruszt awaryjny, wykorzystywany wyłącznie
w przypadkach awaryjnych związanych z przerwą dostaw energii elektrycznej,
4) wymienione w rozdziale I ust. 1 pkt 1 urządzenie grzewcze musi być głównym źródłem ciepła,
nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła, włączone
w instalację c.o. jak np. kocioł węglowy wraz z gazowym, kocioł węglowy wraz z olejowym, wymiennik
ciepła i kocioł, dopuszcza się stosowanie źródeł pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka,
energii elektrycznej,
5) urządzenia zasilane paliwami stałymi (w tym importowane z zagranicy) muszą posiadać aktualne
świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” lub równoważne świadectwo
przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu lub inne), atest energetyczno-emisyjny kotła nie jest takim świadectwem.
Rozdział 3
Wysokość przyznanej dotacji
1. Do ekologicznych urządzeń grzewczych można uzyskać dotację w wysokości 23 % poniesionych
kosztów zakupu wraz z ich montażem. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć
3 000,00 zł brutto.
2. Do układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej można uzyskać dotację
w wysokości 23 % poniesionych kosztów zakupu wraz z ich montażem. Maksymalna kwota
przyznanej dotacji nie może przekroczyć 3 000,00 zł brutto.
Rozdział 4
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:
a) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji ,
b) zawarcie z Gminą Jaworzno umowy o udzielenie dotacji.
2. Wnioski o dotację przyjmowane będą do 15 października danego roku kalendarzowego lub
do wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta w danym roku na ten cel. Informacja
o zakończeniu przyjmowania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na internetowej
stronie miejskiej oraz w prasie lokalnej.
3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym w terminie
30 dni od dnia jego złożenia.

4. O rozpatrzeniu wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy wnioskodawca zostanie
poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych lub/i merytorycznych podlega odrzuceniu, o którym
to fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja w sprawie przyznania lub
odmowy przyznania dotacji jest ostateczna.
6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy Gminą
Jaworzno, a wnioskodawcą.
7. Umowy o udzielenie dotacji z wnioskodawcami będą zawierane według kolejności składania
wniosków.
8. Dotacja do instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego przysługuje tylko do jednego urządzenia
w danym lokalu lub budynku.
9. Jeżeli w budynku mieszkalnym prowadzona jest również działalność gospodarcza, wielkość dotacji
będzie proporcjonalna do udziału powierzchni części mieszkalnej w całkowitej powierzchni użytkowej
obiektu.
Rozdział 5
Sposób rozliczenia dotacji
1. Po zrealizowaniu inwestycji należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Jaworznie dokumenty
potwierdzające jej wykonanie.
2. W przypadku zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego dokumentami potwierdzającymi
wykonanie inwestycji są:
- oryginał faktury VAT za zakup urządzenia wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać
wnioskodawcę jako nabywcę,
- oryginał faktury VAT za montaż urządzenia wraz z kserokopią; faktura powinna wskazywać
wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu – oświadczenie
o samodzielnym zamontowaniu urządzenia,
- kserokopia świadectwa badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” dla kotłów węglowych.
3. W przypadku zainstalowania układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:
- oryginał faktury VAT za zakup układu kolektorów słonecznych wraz z kserokopią; faktura powinna
wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę,
- oryginał faktury VAT za montaż układu kolektorów słonecznych wraz z kserokopią; faktura powinna
wskazywać wnioskodawcę jako nabywcę, a w przypadku samodzielnego montażu – oświadczenie
o samodzielnym zamontowaniu urządzenia.
4. Zgodność wykonania inwestycji z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami zostaje
stwierdzona w trakcie oględzin.
5. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów
oraz pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanych urządzeń.
6. Dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie.

