
UCHWAŁA NR XXV/173/2017
RADY GMINY RUDNIK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na 
dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a) oraz ust. 
5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. 

Udziela się dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz 

ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła. 

§ 2. 

Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na 

dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła określone przez 

"Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji ", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Mirosław Golijasz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Gminy Rudnik  Nr XXV/173/2017 

z dnia 29 marca 2017r. 
 

 
 

Regulamin przyznawania dotacji z bud żetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zada ń na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji 

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1 

 
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, 

dotacji za zrealizowane przedsięwzięcia polegające na modernizacji źródła ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik. 

2. Dotacje celowe mogą być udzielane na inwestycje, które mają na celu poprawę stanu 
naturalnego środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji będącej efektem modernizacji źródła 
ciepła w  budynkach mieszkalnych. 

3. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za 
udokumentowaną realizację w/w zadania, po jego zakończeniu i uzyskaniu dofinansowania z 
programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub innej instytucji udzielającej dotacji 
na ten cel. 

4. Dotowaniu nie podlegają: 
1) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) grzewczych; 
2) same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń; 

5. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie 
Gminy Rudnik na dotację celową na ograniczenie niskiej emisji na dany rok budżetowy. 

6. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty zawarcia umowy pomiędzy 
Gminą Rudnik a Wnioskodawcą. 

 
Warunki otrzymania dotacji. 

 
§ 2 

 
1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości; jeżeli nieruchomość znajduje się we 
współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli; 

2) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Rudnik. 
2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez 

modernizację źródła ciepła w budynku mieszkalnym jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w 
Rudniku, zgodnego z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 należy dołączyć kopię złożenia wniosku do  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

4. Jeżeli wniosek złożony w Urzędzie Gminy nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w 
Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia. 

 
Tryb udzielania i  rozliczania dotacji. 

 
§ 3 

 
1. Pozytywna ocena merytoryczna i formalna wniosku jest podstawą do zawarcia umowy 

pomiędzy Gminą Rudnik a Wnioskodawcą. 
2. Podstawą przekazania dotacji ze środków budżetu Gminy Rudnik jest wywiązanie się 

z warunków zawartej umowy. 
3. Umowa określa w szczególności: 

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę; 
2) przedmiot umowy; 

Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: AALYW-SVZQF-PPYBL-ONTOL-PLEQJ. Podpisany



3) wysokość dotacji; 
4) prawa i obowiązki Dotowanego; 
5) czas realizacji budowy; 
6) zasady zwrotu dotacji; 
7) warunki rozwiązania/ wypowiedzenia umowy; 
8) postanowienia końcowe. 

4. Wnioskodawca na modernizacji źródła ciepła w  budynkach mieszkalnych może uzyskać 
dotację w wysokości nie przekraczającej 200% otrzymanej dotacji (z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska lub innej instytucji udzielającej dotacji na ten cel) udokumentowanej  na 
podstawie decyzji, lecz nie więcej niż 5.000,00zł. 

5. Dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy po przedstawieniu 
potwierdzenia: 
1) wykonania wymiany źródła ciepła (pieca), 
2) otrzymania dotacji (kopia przelewu)  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub 

innej instytucji udzielającej dotacji na ten cel. 
 

Zasady zwrotu dotacji. 
 

§ 4 
 

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania przez Komisję 
eksploatacji źródła ciepła, na którego modernizację została udzielona dotacja. 

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji zmodernizowanego 
źródła ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych 
przez producenta (dostawcę urządzeń). 

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o 
odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji. 

 
Postanowienia ko ńcowe. 

 
§ 5 

 
1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt 

Gminy Rudnik. 
2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w Urzędzie Gminy Rudnik oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy: http://bip.gmina-rudnik.pl/ 
3. Wniosek, załączniki oraz inne dokumenty składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku 

kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla 
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

4. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo 
budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
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Załącznik Nr 1 do "Regulaminu przyznawania 
dotacji z bud żetu Gminy Rudnik na dofinansowanie 

zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji "  
 

 
WÓJT GMINY RUDNIK  

WNIOSEK 
o przyznanie dotacji z bud żetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zada ń na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji  
 

1. Wnioskodawca................................................................................................................ 
Adres: ........................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy.................................................................................................................... 
PESEL …………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość ….......................................................................................................................... 
Działka ewidencyjna …............................................................................................................. 
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ….................................................................. 

 
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ źródła ciepła) 

…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................................ 

 
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia …................................................ 
Data zakończenia …................................................ 

 
5. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 

…..................................................................................................... 
 

 
Oświadczam, że: 
1) zapoznałem(-am) się z treścią "Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Rudnik 

na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji", 
2) upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania zmodernizowanego 

żródła ciepła oraz stwierdzenia jego wykonania, 
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 

weryfikacji złożonego wniosku. 
 
 
 

 
................................................................ 

czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Potwierdzona kopię złożenia wniosku do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

lub innej instytucji udzielającej dotacji na ten cel. 
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