
      Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/296/2018
 Rady Miejskiej w Janikowie

 z dnia 17 maja 2018r

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie
powietrza,  polegające  na  wymianie  źródeł  ogrzewania  węglowego  na  proekologiczne  w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Janikowo. Regulamin udzielania dotacji.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.1.  W budżecie  Gminy  Janikowo  w celu  udzielania  dotacji  na  zadania  służące  ochronie
powietrza, przeznacza się środki finansowe w wysokości odpowiadającej zasadom ustalonym w
programie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Toruniu
EKOpiec  2018,  służące  dofinansowaniu  wymiany  źródeł  ogrzewania  węglowego  na
proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Janikowo.

2.  W  2018r.  dotacje  celowe  będą  udzielane  na  zadania  dofinansowane  w  równej  części  z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

3. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Janikowo poprzez wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne: 

1) w pierwszej kolejności wybrane będą wnioski o dotację na:
 ogrzewanie gazowe;
 ogrzewanie elektryczne;
 ogrzewanie olejowe;
 podłączenie do sieci ciepłowniczej;

2) w drugiej kolejności, w miarę posiadanych środków wybrane będą wnioski o dotację na:
 ogrzewanie na paliwa stałe - pelet lub spalanie innego opału w kotłach minimum klasy

5 , spełniających wymagania normy PN-EN 303-5:2012.

§ 2. 1. O dotację mogą ubiegać się:
1) osoby  fizyczne  będące  właścicielami,  współwłaścicielami  lub  najemcami  budynków

mieszkalnych jednorodzinnych,
2) osoby  fizyczne  będące  właścicielami,  współwłaścicielami  lub  najemcami  lokali

mieszkalnych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych,
3) wspólnoty mieszkaniowe.

2.  Dotacje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  skierowane  są  wyłącznie  do  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku mieszkalnym.
3. Dotacja może być przyznana osobom, które zrealizują inwestycję wymiany źródła ogrzewania
w roku, w którym  wypłata dotacji miałaby nastąpić.

Rozdział 2

Wysokość dotacji.

§ 3.  1.  Wysokość jednorazowej dotacji celowej wynosi  4.000 złotych brutto, z tego z budżetu
Gminy Janikowo  2.000,00 zł oraz z  dotacji  udzielonej  przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.000,00 zł brutto na zakup urządzeń grzewczych



opalanych  paliwem gazowym,  olejowym,  paliwem stałym,  zasilanych  energią  elektryczną,  a
także na realizację przyłącza do sieci ciepłowniczej.
2. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą
Janikowo umowy i jej realizacja na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.  Dotacja  wypłacana  będzie  jednorazowo,  przelewem  na  wskazany  przez  Wnioskodawcę
rachunek bankowy po wykonaniu i odebraniu  inwestycji.
4. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o
dotację.
5. Termin wypłaty dotacji zostanie ustalony w podpisanej umowie dotacji.

Rozdział 3

Zasady otrzymania dotacji

§ 4 .  O  udzielenie  dotacji  może ubiegać się Wnioskodawca wykazany w § 2, który spełnia
łącznie następujące warunki:       
 1)  jest  właścicielem  lub  posiada  inny  tytuł  prawny do  władania  nieruchomością,  w  której
zamierza  dokonać  zmiany  systemu  ogrzewania  węglowego  na  proekologiczne  w  ramach
zadania, na które udzielana jest dotacja; 
2) dokona zmiany systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynku mieszkalnym
na  nieruchomości  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy  Janikowo na  warunkach  określonych  w
niniejszym regulaminie; 
3)  nie  posiada  zainstalowanego  drugiego źródła  ciepła  ogrzewającego tą  samą powierzchnię
użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 
2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub mieszkanie w budynku
wielorodzinnym. 
3.  Dotacja  przysługuje  Wnioskodawcy,  u  którego  będzie  funkcjonował  wyłącznie
proekologiczny  system  ogrzewania  przy  jednoczesnym  spełnieniu  warunku,  że  istniejący
dotychczas piec lub kocioł c. o. opalany paliwem stałym (węglem, koksem, miałem) zostanie
fizycznie zlikwidowany. 
4.  Od zasady likwidacji  systemu ogrzewania  opartego  na  paliwie  stałym  można  odstąpić  w
przypadku: 
1)  gdy  piece  przedstawiają  wysokie  walory  estetyczne  lub  są  objęte  ochroną  konserwatora
zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia pieca z przewodem kominowym; 
3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny.
5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się: 
1) koszt zakupu, montażu i uruchomienia urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym,
olejowym, stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną; 
2) koszt przyłącza, zakupu węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
6. Nie przyznaje się dotacji na: 
1)  dokumentację  sporządzoną  w  ramach  przygotowania  zadania  (projekt  budowlano  -
wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji); 
2)  zakup  przenośnych  źródeł  ciepła,  tj.  dmuchawy,  przenośnych  grzejników  olejowych,
elektrycznych  itp.  i  innych  nie  stanowiących  stałego  wyposażenia  lokalu  lub  budynku
mieszkalnego; 
3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w proekologiczne źródła ciepła; 
4) wymianę istniejącego proekologicznego systemu ogrzewania; 
5) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych; 
6) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników; 
7) pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 



7.Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po
raz  pierwszy,  a  także  spełniają  wszelkie  konieczne  normy  i  posiadają  dopuszczenia  do
użytkowania na terenie Polski. 
8. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało
zainstalowane. 
9.  Dotacja  będzie  pokrywać  tylko  wydatki  dofinansowane  również  w  tej  samej  kwocie  z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przyznanej
gminie na dany rok. 

Rozdział 4. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§  5.  1.  Wnioskodawca  ubiegający  się  o  dotację  zobowiązany  jest  do  złożenia  kompletnego
wniosku o dotację stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem
nowego,  proekologicznego systemu ogrzewania  i  wymianą  istniejącego systemu ogrzewania,
wskazując typ urządzenia. 
2.  W  przypadku  realizacji  zmiany  systemu  ogrzewania  w  budynkach  mieszkalnych
wielorodzinnych przez wspólnotę mieszkaniową, wspólnota winna złożyć zbiorczy "wniosek o
wypłatę dotacji", sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli lokali wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  dokumentami  określonymi  we  wniosku.  Indywidualne  wnioski
winny ponadto zawierać pisemne oświadczenie o przeniesieniu przyznanych środków na rzecz
wspólnoty  mieszkaniowej.  Wspólnota  dołącza  również  dokument,  upoważniający  osoby tam
wymienione do reprezentacji wspólnoty w ramach postępowania o udzielenie dotacji celowej, w
szczególności do złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz do podpisania umowy z Dotującym w
tym zakresie. 
4. Do wniosku należy dołączyć: 
1)  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości  (np.  aktualny  odpis  z  księgi
wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu), natomiast w przypadku
budynku,  stanowiącego  współwłasność  -  dodatkowo  oświadczenie  wszystkich  pozostałych
współwłaścicieli  nieruchomości  o  wyrażeniu  zgody  na  realizację  inwestycji  przez
Wnioskodawcę  wraz  z  dokumentem  pełnomocnictwa  udzielonego  Wnioskodawcy  przez
wszystkich  współwłaścicieli  nieruchomości,  upoważniającego  Wnioskodawcę  do  zawarcia
umowy oraz pobrania dotacji; 
2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy złożyć zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji,
sporządzony  przez  upoważnioną  osobę,  na  podstawie  indywidualnych  wniosków  właścicieli
(najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, załączając: 
a)  uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyboru  Zarządu  -  osób  reprezentujących  wspólnotę
mieszkaniową, 
b)  umowę  w  sprawie  powierzania  zarządzania  nieruchomością  wspólną  profesjonalnemu
zarządcy, gdy taką zawarto, 
c)  uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przebudowy  systemu
grzewczego,  określającą  zasady  dofinansowania  tej  inwestycji  przez  członków  wspólnoty,
udzielając pełnomocnictwa zarządowi lub zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Janikowo oraz
zestawienie lokali osób wnioskujących o dotację podpisane przez zarząd lub zarządcę. 
5. Kompletne wnioski pod względem formalnym poddawane będą ocenie merytorycznej. 
6.  Jeżeli  przedłożone  dokumenty  nie  spełnią  warunków  koniecznych  do  udzielenia  dotacji,
określonych  w  Regulaminie,  Wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  lub
przedłożenia  dodatkowych  dokumentów  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  wezwania  listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
7. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia zostaną odrzucone. 



8. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w danym roku budżetowym. 
9.  W  przypadku  złożenia  przez  mieszkańców  większej  liczby  wniosków,  przekraczającej
możliwości finansowe Dotującego, o przyznaniu dotacji będzie decydowała:
1) preferencja rodzaju ogrzewania zgodnie z zapisem § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu. 
2) jeżeli liczba wniosków po przeprowadzeniu oceny zgodnie z preferencją rodzaju ogrzewania 
nadal będzie przekraczała możliwości finansowe Dotującego, o przyznaniu dotacji zdecyduje 
komisyjne losowanie wniosków.                                                                                                       
10. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz  Gminy i Miasta Janikowo poinformuje pisemnie 
Wnioskodawców o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, podając powody 
rozstrzygnięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy zostaną 
poinformowani o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy. Niedotrzymanie terminu 
podpisania umowy uznane będzie za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. 
11. Po pozytywnej ocenie wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym komisja powołana
przez  Burmistrza   Gminy i  Miasta  Janikowo może przeprowadzić  oględziny mające  na celu
stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji. 
12. Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Gminy i Miasta  Janikowo zawrze z Wnioskodawcą
umowę  określającą  w szczególności  termin  i  sposób wypłacenia  udzielonej  dotacji.  Umowa
stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji. 

Rozdział 5. 
Sposób rozliczenia dotacji

§  6.  1.  Podstawą otrzymania  dotacji  będą  dokumenty  przedłożone  przez  Wnioskodawcę,  po
zawarciu umowy z Gminą Janikowo oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu
ogrzewania, w tym dokumenty potwierdzające stan urządzenia grzewczego zgodnie z § 4 ust. 7
niniejszego Regulaminu oraz dowód poniesionych na realizację zadania kosztów (rachunki lub
faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę, obejmujące zakresem dotację celową wskazaną w
§ 1). 
2. Przekazanie środków finansowych z dotacji określonej w § 3 ust. 1  nastąpi po jej rozliczeniu
i  przekazaniu  na  konto  Gminy Janikowo przyznanych  środków z  Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, nie później niż do 31 grudnia 2018r. 
3.  Wnioskodawca  po  wykonaniu  zadania  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  następujących
dokumentów: 
a) dowód zakupu urządzenia grzewczego (rachunku, faktury) lub węzła cieplnego wystawionego
na Wnioskodawcę, a w przypadku, gdy zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu
grzewczego  –  dodatkowo  kopię  specyfikacji  do  rachunku  lub  faktury  wystawionej  przez
sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów; 
b) opinię kominiarską – w przypadku ogrzewania gazem, olejem lub paliwem stałym; 
c) protokół odbioru instalacji gazowej lub elektrycznej przez uprawnione jednostki lub osoby –
w  przypadku  zmiany  systemu  ogrzewania  związanego  z  montażem  urządzeń  grzewczych
opalanych paliwem gazowym lub wykorzystujących energię elektryczną; 
d) protokół odbioru przyłącza, węzła cieplnego podpisany przez dostawcę ciepła w przypadku
przyłączenia do sieci ciepłowniczej; 
e) protokół odbioru robót montażowych kotłów olejowych; 
f)  certyfikat  zgodności  lub  świadectwo/  zaświadczenie  badań,  etykiety  efektywności
energetycznej,  wyciąg  z  dokumentacji  techniczno  –  ruchowej,  deklarację  zgodności,
wystawione  przez  akredytowaną  jednostkę  badawczą,  stwierdzające  spełnianie  przez  kocioł
wszystkich parametrów związanych ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do
powietrza,   spełniające  normy  określone  w  regulaminie  priorytetowym  EKOpiec  2018
WFOŚiGW w Toruniu. 



Rozdział 6.
 Postanowienia końcowe

na  zadania  służące  ochronie  powietrza,  polegające  na  wymianie  źródeł  ogrzewania
węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Janikowo. 
§ 7. 1. Dotacja wypłacana będzie w miarę posiadanych w budżecie miasta środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
2.  Termin  przyjmowania  wniosków  zostanie  ogłoszony  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie
Miejskim w Janikowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący 

                                      Rady Miejskiej w Janikowie 

               Grzegorz Czerwiński
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