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UCHWAŁA Nr VIII/57/2019
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 126 i 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.1)) oraz art. 403 ust. 5 w związku
z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2018r. poz. 799 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 400a
ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2018r. poz. 799 z późn. zm.), określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/35/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie
Gminy Miasta Rypin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Sławomir Malinowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693,
poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017r.
poz. 1999,
z 2018r.
poz. 650,
poz. 1356,
poz. 1479,
poz. 1564,
poz. 1590,
poz. 1592,
poz. 1648,
poz. 1722 i poz. 2161 oraz z 2019r. poz. 42, M. P. z 2018 r. poz. 1013 i poz. 1038.
1)
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załącznik
do uchwały nr VIII/57/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rypin na realizację zadań, o których mowa
w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska
Rozdział 1.
Warunki otrzymania dotacji
§ 1. 1. Dotacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie, może zostać przeznaczona na:
1) Realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji źródła
ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN-EN
303-5:2012), i jego zastąpieniu:
a) podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) kotłem gazowym,
c) ogrzewaniem elektrycznym,
d) kotłem olejowym,
e) kotłem LPG,
f) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu,
g) pompą ciepła.
2) Planowane źródło ciepła musi spełniać wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 10.
3) Realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych, w przypadku gdy
budynek posiada zainstalowane ekologiczne źródło ciepła: gazowe, olejowe, elektryczne, sieć c.o., na
paliwo stałe w tym biomasę, z załadunkiem automatycznym, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny
wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający
spełnienie wymogów dla kotłów klasy 4 określonych w normie PN EN 303-5:2012,:
2. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których mowa w §
1 ust. 1 mogą uzyskać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami budynków lub
lokali położonych na terenie miasta Rypin.
3. Dotacja może być udzielona dla lokalu lub budynku, w którym nie prowadzi się działalności
gospodarczej.
4. Dotacja nie obejmuje:
1) zakupu materiałów służących do rozprowadzania czynnika cieplnego (np. grzejników),
2) kosztów zakupu kotłów i urządzeń przenośnych (tj. dmuchaw, przenośnych grzejników olejowych
i elektrycznych itp.), pieców akumulacyjnych i innych, nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub
budynku,
3) zmiany ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze,
4) kosztów zakupu i montażu tzw. alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych i pomp ciepła),
jeżeli będą zamontowane w budynku, w którym głównym źródłem ciepła nie jest źródło określone w §
1 ust. 1 pkt 3.
5) kosztów, związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz
zakupu tzw. alternatywnych źródeł ciepła, poniesionych przed dniem podpisania z Gminą Miasta Rypin
umowy dotacji.
5. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz
pierwszy, a ponadto spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania.
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§ 2. Dotacji podlegać będzie inwestycja realizowana w budynku lub lokalu położonym na terenie Miasta
Rypin, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny lub którym zarządza jako nieruchomością wspólną.
§ 3. Warunkiem otrzymania dotacji jest, aby budynek/lokal objęty wnioskiem po zrealizowaniu inwestycji
nie posiadał innego źródła ciepła niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 za wyjątkiem zastosowania
uzupełniających źródeł ciepła o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
§ 4. 1. Dotacja na dany budynek/lokal przysługuje tylko 1 raz na 3 lata, bez względu na ilość dokonanych
zmian w systemie ogrzewania /ciepłej wody użytkowej lub zmianę właściciela.
2. Za początek okresu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień przekazania dotacji wnioskodawcy.
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji i niezbędne dokumenty
§ 5. 1. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego przed przystąpieniem
do realizacji inwestycji pisemnego wniosku zawierającego:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy Inwestora,
2) adres planowanego przedsięwzięcia,
3) rodzaj obiektu w którym realizowana będzie inwestycja,
4) rodzaj przedsięwzięcia (z podaniem informacji o rodzaju likwidowanego źródła ciepła i planowanym
nowym źródle ciepła – jedno z wymienionych w §1 ust 1),
5) planowany termin wykonania inwestycji.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego,
którego dotyczy inwestycja (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych),
2) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku współwłasności),
3) zgodę wspólnoty mieszkaniowej,
4) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
3. Dla przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b [kocioł gazowy], do wniosku wnioskodawca
dołącza dodatkowo kopię warunków technicznych wykonania przyłącza gazowego.
4. Dla przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g [pompy ciepła], do wniosku wnioskodawca
dołącza dodatkowo oświadczenie o sposobie ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. Dla przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 [pompy ciepła lub kolektory jako uzupełniające
źródło ciepła], do wniosku wnioskodawca dodatkowo dołącza oświadczenie o sposobie ogrzewania budynku
lub lokalu mieszkalnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 6. Warunkiem przyznania dotacji jest w szczególności:
1) zakup urządzeń grzewczych określonych w umowie,
2) zobowiązanie się wnioskodawcy do:
a) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przez okres 5 lat licząc od daty
wypłaty dotacji,
b) przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji przez okres 5 lat licząc od daty
wypłaty dotacji.
Rozdział 3.
Koszty kwalifikowane
§ 7. 1. W przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b), d), e), f), za koszt kwalifikowany
uznaje się koszt: wykonania przyłącza gazowego, wewnętrznej sieci gazowej, zakupu nowego źródła ciepła
z niezbędną armaturą, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
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2. W przypadku inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), za koszt kwalifikowany uznaje się koszt
wykonania przyłącza i węzła cieplnego.
3. W przypadku inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c), za koszt kwalifikowany uznaje się koszt
zakupu stałych grzejników - konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników
podczerwieni oraz niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem,
a także wykonania wewnętrznej instalacji zasilania - jeśli przedsięwzięcie tego wymaga.
4. W przypadku inwestycji związanej z zabudową pompy ciepła za koszt kwalifikowany uznaje się koszt
instalacji dolnego źródła ciepła, zakupu i montażu pompy ciepła.
5. Koszty, o których mowa w ust. 1-4, muszą być poniesione po dniu zawarcia umowy dotacji.
6. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane są koszty kwalifikowane poniesione przez
wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na
wnioskodawcę.
7. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź
rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia wnioskodawcy.
Rozdział 4.
Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 8. 1. Nabór wniosków na dany rok rozpoczyna się od dnia wskazanego w ogłoszeniu o naborze,
podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Wnioski składa się w terminie do 15 listopada danego roku.
3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, do wyczerpania kwoty środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy.
4. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w terminie 14 dni, pozostawia się
bez rozpatrzenia.
5. Wnioski złożone po terminie o którym mowa w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
6. Wnioski złożone po wyczerpaniu kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie
miasta będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po zabezpieczeniu środków w bieżącym roku budżetowym,
z zastrzeżeniem, że realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Miasta
Rypin.
7. W przypadku planowanych inwestycji komisja dokonuje oględzin istniejących źródeł ciepła
podlegających wymianie, potwierdzając spisanym protokołem zasadność przeprowadzenia inwestycji.
8. Osobie ubiegającej się o dotację na cele określone w § 1 ust. 1, której odmówiono tej
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

dotacji -

9. Rozpatrywanie wniosków następuje w oparciu o kryteria formalne i kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania, w szczególności:
1) złożenie wniosku przez uprawniony podmiot,
2) złożenie podpisanego wniosku w formie pisemnej,
3) zgodność inwestycji z zakresem i warunkami określonymi w rozdziale 1 niniejszego regulaminu.
Rozdział 5.
Umowa dotacji
§ 9. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Rozdział 6.
Wymagania jakościowe źródeł ciepła
§ 10. 1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
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1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub
2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne),
określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe,
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji
kotłów rusztu awaryjnego.
2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy
wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne.
3. Wymagania, o których mowa w ust 1 i 2 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklaracji zgodności.
4. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 muszą być pozbawione dodatkowego rusztu.
Rozdział 7.
Wysokość dotacji
§ 11. 1. Wysokość dotacji wynosi do 100% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji
inwestycji, jednak nie więcej niż:
1) w przypadku zastąpienia dotychczasowego źródła ciepła źródłem o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f
(kotły na paliwa stałe) w wysokości - 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
2) w przypadku zastąpienia dotychczasowego źródła ciepła źródłem o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit.
a (miejska sieć ciepłownicza) w wysokości - 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
3) w pozostałych przypadkach, wymienionych w § 1 ust 1 pkt 1 lit. b -e i lit. g oraz pkt 3 - 3 000 zł (słownie:
trzy tysiące złotych).
2. W przypadku wniosku obejmującego więcej niż jedną z inwestycji wskazanych w § 1 dotacja udzielana
jest tylko na jedną inwestycję uzyskującą wyższą kwotę dofinansowania.
3. W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację przedmiotowych
inwestycji, kwota dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych
ustalonych wg § 7, tak aby łączna suma dotacji nie przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych.
Rozdział 8.
Termin zakończenia i rozliczenia zadania
§ 12. 1. Ostateczny termin zgłoszenia zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 30 listopada danego
roku.
2. Po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż 15 dni od daty zakończenia inwestycji określonej
w umowie dotacji, wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia zadania na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostarcza dokumenty:
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kosztami kwalifikowanymi, wystawionych na

2) w przypadku urządzeń grzewczych gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza
potwierdzającą prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji kotłowni,
3) protokół odbioru końcowego podpisany przez inwestora i wykonawcę robót wraz z oświadczeniem
o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu,
4) aktualny na dzień zakupu urządzenia grzewczego dokument wymieniony w § 10 ust. 3 potwierdzający
spełnienie przez ww. urządzenie wymagań wskazanych w § 10 ust. 1 i 2, przy czym wymóg ten nie dotyczy
inwestycji związanej z przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej,
5) w przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na kotły gazowe dodatkowo:
a) kopię protokołu uruchomienia instalacji gazowej przez napełnienie gazem i odpowietrzenie,
sporządzonego przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,
6) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
a) kopię protokołu odbioru przyłącza oraz węzła sporządzonego przez wykonawcę,
7) w przypadku montażu pomp ciepła:
a) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych (w przypadkach prawem wymaganych).
§ 13. 1. Wypłata środków nastąpi w terminie określonym w umowie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wypłata środków nastąpi po:
1) dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2,
2) po przeprowadzeniu przez Urząd Miasta Rypin oględzin zrealizowanej inwestycji i potwierdzeniu
protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, zgodności realizacji z zapisami
niniejszego Regulaminu,
3) zweryfikowaniu poszczególnych kosztów kwalifikowanych,
4) opatrzeniu przez pracownika Urzędu Miasta oryginału faktury lub rachunku formułą „Płatne ze środków
budżetu Miasta Rypin w formie dotacji celowej w wysokości .......”, datą i podpisem.
Rozdział 9.
Kontrola wykonania inwestycji
§ 14. Burmistrz Miasta Rypin zastrzega sobie prawo:
1) kontroli prawidłowości wykonania inwestycji zarówno w trakcie realizacji, jak również w ciągu 5 lat
od zakończenia inwestycji, na zasadach określonych w umowie dotacji,
2) wezwania wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w zakresie:
a) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji,
b) zainstalowania dodatkowego ogrzewania lokalu / budynku w postaci urządzeń niespełniających
warunków niniejszego regulaminu,
c) stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań energetyczno-emisyjnych dla danego
urządzenia grzewczego,
3) wezwania wnioskodawcy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach.
§ 15. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
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