
§ 11

Wyp³ata kwoty dofinansowania dokonana bêdzie w kasie Urzêdu Gminy lub na wskazany rachunek
bankowy w terminie 7 dni od podpisania umowy przez wnioskodawcê po przeprowadzeniu wczeœniej
wizji z udzia³em wnioskodawcy przez Komisjê o której mowa jest w § 8 oraz spisaniu protoko³u
stwierdzaj¹ cego wykonanie modernizacji okreœlonej we wniosku.

§ 12

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo:
- mo¿liwoœæ kontroli do lat piêciu od daty pobrania przez wnioskodawcê przyznanego

dofinansowania /kontrolê przeprowadza Komisja o której mowa w § 8 niniejszego regulaminu/,
- w przypadku nie przestrzegania regulaminu wnioskodawca zobowi¹ zany jest do zwrotu

otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania.
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§ 4

Kwotê dofinansowania ustala siê wed³ug nastêpuj¹ cych zasad:
1. £¹ czne dofinansowanie dla budynku jednorodzinnego lub mieszkania wynosi 50 %

kwalifikowanych kosztów inwestycji, w zaokr¹ gleniu do pe³nych z³otych, lecz nie wiêcej
ni¿ 2.500 z³otych.

2. Wysokoœæ dofinansowania dla budynków wielorodzinnych /powy¿ej dwóch mieszkañ/ bêdzie
rozpatrywana indywidualnie, lecz nie mo¿e ono przekroczyæ50% kosztów, w zaokr¹ gleniu do
pe³nych z³otych, lecz nie wiêcej ni¿ 2.500 z³otych w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny objêty
inwestycj¹ .

§ 5

Osoby ubiegaj¹ ce siê o dofinansowanie powinny z³o¿yæwniosek /wg. formularza/ w Urzêdzie Gminy
Paw³owice.
Wniosek powinien zawieraænastêpuj¹ ce informacje:

- dok³adne dane osobowe wnioskodawcy,
- opis przeprowadzonej inwestycji,
- termin zakoñczenia inwestycji,
- wysokoœæponiesionych nak³adów.

§ 6

Do wniosku o którym mowa w § 5 nale¿y do³¹ czyæ:
- kserokopiê aktualnego aktu w³asnoœci nieruchomoœci /wyci¹ g z ksi¹ g wieczystych nie starszy

ni¿ 3 miesi¹ ce licz¹ c od dnia z³o¿enia wniosku/,
- udokumentowanie uregulowania prawnego wywozu nieczystoœci z nieruchomoœci,
- rachunki zakupów dokonanych zgodnie z § 2.,
- oœwiadczenie o likwidacji w budynku kot³ów wêglowych i ich zamianê na ekologiczny system

ogrzewania,
- przy ogrzewaniu gazem protokó³ odbioru i dopuszczenia instalacji gazowej do eksploatacji,
- przy ogrzewaniu ekologicznym piecem z palnikiem retortowym na paliwo sta³e nale¿y

do³¹ czyæœwiadectwo badañ energetyczno-emisyjnych,
- w przypadku do³¹ czenia kserokopii, nale¿y je opatrzyæklauzul¹ „za zgodnoœæz orygina³em” i

w³asnorêcznie podpisaæ.
- ustawow¹ op³atê skarbow¹

§ 7

Osoby uprawnione do dofinansowania wg. § 1 mog¹ ubiegaæsiê o dop³atê tylko jeden raz na ten sam
budynek jednorodzinny lub mieszkanie.

§ 8

Wnioski rozpatrywane s¹ przez Komisjê powo³an¹ przez Wójta Gminy, która sprawdza wniosek oraz
dokonuje wizji w budynku mieszkalnym, potwierdzaj¹ c protoko³em dokonan¹ inwestycjê.

§ 9

Pozytywne rozpatrzenie wniosku po akceptacji Wójta Gminy jest podstaw¹ do zawarcia umowy
cywilno-prawnej pomiêdzy Wójtem Gminy a wnioskodawc¹ .

§ 10

1. Wnioski rozpatrywane bêd¹ systemem kwartalnym w kolejnoœci zg³oszeñ.
2. W przypadku wp³yniêcia wiêkszej liczby wniosków na kwotê przekraczaj¹ c¹ wielkoœæœrodków

przewidzianych w bud¿ecie na ten cel w danym roku, decyzje o dofinansowaniu bêd¹ realizowane
w pierwszej kolejnoœci w nastêpnym roku kalendarzowym bez prawa do odsetek za zw³okê w
wyp³acie dofinansowania.
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Za³¹ cznik do Uchwa³y
Rady Gminy Paw³owice
nr XIV/193/2004
z dnia 06.02.2004 r.

Regulamin
dofinansowania do monta¿u ekologicznych Ÿróde³ ciep³a ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Paw³owice.
Celem dofinansowania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze Ÿróde³ tzw. niskiej emisji.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie efektu ekologicznego /zmniejszenie iloœci
zanieczyszczeñ/ w wyniku dokonanej inwestycji.

§ 1

1. Dofinansowanie mo¿e byæprzyznane po wykonaniu prac objêtych wnioskiem.
2. Dofinansowanie do monta¿u ekologicznych Ÿróde³ ciep³a mog¹ uzyskaæosoby fizyczne i prawne

bêd¹ ce w³aœcicielami mieszkañ i budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Paw³owice
3. Dofinansowanie mo¿e byæ udzielone je¿eli zmodernizowana kot³ownia s³u¿y do ogrzewania

pomieszczeñ mieszkalnych.

§ 2

Dofinansowanie obejmuje:
1. pokrycie czêœci kosztów inwestycji polegaj¹ cych na zainstalowaniu w kot³owniach budynków

mieszkalnych i mieszkañ:
- Ÿród³a ciep³a zasilanego gazem,
- Ÿród³a ciep³a zasilanego energi¹ elektryczn¹ ,
- Ÿród³a ciep³a zasilanego olejem opa³owym lekkim,
- Ÿród³a ciep³a zasilanego energi¹ ciepln¹ z sieci ciep³owniczej,
- Ÿród³a ciep³a zasilane paliwami sta³ymi ze specjalnym palnikiem retortowym je¿eli posiadaj¹

atest energetyczno-emisyjny,
- Ÿród³a ciep³a przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych np. drewna, s³omy,

w tym wk³ady kominkowe jeœli s¹ jedynym Ÿród³em ciep³a w budynku,
- Ÿród³a ciep³a zasilane energia odnawialna np. geotermaln¹ , jeœli s¹ jedynym Ÿród³em ciep³a

w budynku,
w zamian za likwidacjê dotychczasowych kot³owni nie spe³niaj¹ cych wymagañ ekologicznych.,

2. pokrycie czêœci kosztów inwestycji polegaj¹ cych na zainstalowaniu baterii s³onecznych s³u¿¹ cych
do centralnego ogrzewania pomieszczeñ mieszkalnych,

3. zainstalowanie w nowo powsta³ych budynkach mieszkalnych Ÿróde³ ciep³a okreœlonych w § 2 pkt.
1 i 2, dodatkowym warunkiem jest zakoñczenie budowy w myœl prawa budowlanego, tj. z³o¿enie
zawiadomienia o zakoñczeniu budowy i nadaniu numeru budynkowi.

§ 3

1. Przy obliczaniu wysokoœci dofinansowania uwzglêdnione bêd¹ koszty kwalifikowane poniesione
przez w³aœciciela.
Przy ustalaniu kosztów kwalifikowanych uwzglêdnione bêd¹ jedynie faktury wystawione po
01.01.2000 r. je¿eli dotycz¹ wydatków okreœlonych w § 2 niniejszego regulaminu.

2. Kosztami kwalifikowanymi s¹ wydatki poniesione na: zakup urz¹ dzeñ grzewczych centralnego
ogrzewania takich jak kocio³ gazowy, kocio³ olejowy, urz¹ dzenie do ogrzewania budynków i
mieszkañ zasilane energi¹ elektryczn¹ , ekologiczne kot³y wêglowe ze specjalnym palnikiem
retortowym je¿eli posiadaj¹ atest energetyczno-emisyjny, wk³ady kominkowe jeœli s¹ jedynymi
Ÿród³ami ciep³a w budynku, baterie s³oneczne, materia³y wêz³a cieplnego, kot³y do spalania paliw
odnawialnych.

3. Dofinansowaniu nie podlegaj¹ :
- zakup pieców przenoœnych, pieców akumulacyjnych i innych nie stanowi¹ cych sta³ego

wyposa¿enia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,
- piece na paliwo sta³e komorowe zasypowe.
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