
Projekt 
 
z dnia  6 sierpnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i  wymianę źródeł 
ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach 
projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w  Gminie Turawa" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 i art. 403 ust. 4, 
ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z póź. zm.1)) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze 
środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł 
ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2021r. poz.868, poz.802, poz.1047, poz.1162 z 2020r. poz. 1565, 

poz. 1378, poz.2338, poz.2127, z 2019r. poz. 1815 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

REGULAMIN 

udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu 
Gminy Turawa z udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła 

na ekologiczne w Gminie Turawa”  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Turawa; 

2) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie dofinansowania na 
likwidację i wymianę indywidualnego wysokoemisyjnego źródła ciepła na proekologiczne, legitymującą się 
tytułem prawnym do budynku lub lokalu mieszkalnego; 

3) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć płatności pochodzące z budżetu środków europejskich tj. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Turawa, stanowiące bezzwrotną pomoc 
przeznaczoną na częściowe pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją 
inwestycji w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” na podstawie 
Umowy podpisanej pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą; 

4) uproszczonej ocenie energetycznej- należy przez to rozumieć opracowanie zawierające m.in. analizę 
zużycia energii, określające stan techniczny obiektu oraz wykaz wykonanych lub zalecanych do wykonania 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wykonane w oparciu o Standard minimum 
zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku lub lokalu w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza stanowiący załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego; 

5) wydatkach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć wydatki, które kwalifikują się do dofinansowania 
i zostały poniesione przez Wnioskodawcę w okresie ich kwalifikowalności; 

6) projekcie- należy przez to rozumieć projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie 
Turawa”, dla którego Gmina Turawa złożyła wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020); 

7) umowie dotacji- należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą pomiędzy Gminą Turawa, 
a Wnioskodawcą, określającą m.in. prawa i obowiązki stron oraz wysokość dotacji na realizację zadania; 

8) deklaracji woli przystąpienia do Projektu- należy przez to rozumieć pisemne deklaracje osób 
fizycznych, które w odpowiedzi na nabory, ogłoszone przez Wójta Gminy Turawa, wpłynęły do Urzędu 
Gminy Turawa; 

9) kotle spełniającym standard emisyjny zgodny z ekoprojektem - należy przez to rozumieć kocioł na 
paliwo stałe, charakteryzujący się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, co potwierdza się zaświadczeniem 
wydanym przez jednostkę akredytującą/ certyfikującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego 
porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA; 

10) zapewnieniu minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku/lokalu- należy przez to 
rozumieć realizację przez Wnioskodawcę przynajmniej jednego z zaleceń wskazanych w ramach 
uproszczonej oceny energetycznej; 
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11) okresie trwałości projektu - należy przez to rozumieć okres 5 lat od ostatniej płatności dokonanej przez 
IZ RPO WO 2014-2020. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o dacie dokonania ostatniej płatności za 
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Gminy Turawa; 

12) lokal mieszkalny – należy przez to rozumieć odrębne mieszkanie w budynku wielorodzinnym 
składającym się z wielu mieszkań zarządzanym przez wspólnotę; 

13) wymianie indywidualnych źródeł ciepła na źródło ciepła bardziej ekologiczne - należy przez to 
rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego węglowego źródła ogrzewania na: 

a) kocioł gazowy wraz z towarzyszącą instalacją gazową, 

b) kocioł na pellet/biomasę-spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, 

c) ogrzewanie elektryczne, wraz z towarzyszącą instalacją energetyczną wraz lub bez paneli 
fotowoltaicznych, 

d) pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze- woda, powietrze- powietrze 
wraz lub bez paneli fotowoltaicznych 

e) piec olejowy; 

14) likwidację indywidualnych źródeł ciepła- należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego 
źródła ogrzewania opartego na kotłach, piecach w celu przyłączania do sieci gazowej. 

2. Dotacja obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Turawa na 
ekologiczne celem obniżenia poziomów zanieczyszczeń powietrza, w tym spadku emisji gazów cieplarnianych 
i redukcji emisji pyłu PM10 (efekt ekologiczny). 

3. Dofinansowanie może obejmować wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na: 

1) kocioł gazowy wraz z towarzyszącą instalacją gazową; 

2) kocioł na pellet/biomasę spełniające standard emisyjny zgodny z ekoprojektem; 

3) ogrzewanie elektryczne, wraz z towarzyszącą instalacją energetyczną bez lub wraz z panelami 
fotowoltaicznymi; 

4) pompę ciepła bez lub wraz z panelami fotowoltaicznymi; 

5) piec olejowy. 

4. Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła na źródło wyszczególnione w ust. 3 pkt 2-5 jest możliwa pod 
warunkiem braku możliwości technicznych i/lub ekonomicznych podłączenia do sieci gazowej. 

5. Dofinansowanie może obejmować tylko jedno źródło ciepła. 

6. Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis. 

§ 2. Ogólne zasady przyznania dotacji 

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest: 

1) złożenie przez Wnioskodawcę na etapie naboru deklaracji woli przystąpienia do projektu, o której mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 8; 

2) udostępnienie przez Wnioskodawcę budynku/lokalu lub przekazanie informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia uproszczonej oceny energetycznej budynku w ramach projektu; 

3) złożenie kompletnego, poprawnie wypełnionego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi 
załącznik 1 do Regulaminu, w naborze wniosków ogłoszonym przez Wójta Gminy Turawa po uzyskaniu 
informacji o otrzymaniu dofinansowania prze Gminę z IZ PRO WO 2014-2020; 

4) zapewnienie minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku/lokalu zgodnie ze Standardem 
minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku/lokalu w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza, stanowiącym załącznik nr 8 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, która wykorzystuje 
nieruchomość na cele mieszkaniowe, która złożyła deklarację woli przystąpienia do projektu, poddała się 
ankietyzacji, oraz u której została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna budynku. 
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3. W przypadku, gdy właściciel nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, wymagana jest zgoda 
wszystkich współwłaścicieli. 

4. W przypadku budynków/lokali niespełniających minimalnych standardów efektywności energetycznej, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia termomodernizacji  budynku/lokalu w zakresie 
wynikającym z uproszczonej oceny energetycznej na własny koszt w okresie realizacji projektu tj. w terminie 
wskazanym w umowie dotacji. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła i użytkowanie 
wyłącznie nowego źródła ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w budynku/lokalu minimum w okresie 
trwałości projektu. Poprzez trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła rozumie się całkowitą likwidację 
wszystkich pieców i/ lub kotłów znajdujących się w budynku lub lokalu, poprzez ich usunięcie 
z budynku/lokalu, w którym się znajdowały, a w przypadku pieców murowanych ich wyburzenie, z wyjątkiem 
tych, które podlegają trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych ich usunięcia lub 
ich walory estetyczne, dekoracyjne. Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od 
przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych i zamurowanie paleniska. 

6. Dopuszcza się posiadanie w budynku/lokalu jednorodzinnym wyłącznie jednego następującego 
urządzenia grzewczego: 

1) kominek na drewno, pod warunkiem że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie 
posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń, a także 
stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych lub; 

2) kuchnia kaflowa (trzon kuchenny/ piecokuchnia) opalana drewnem, pod warunkiem że urządzenie to służy 
wyłącznie do przygotowywania posiłków i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia 
ciepła do pozostałych pomieszczeń. 

7. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków lub których realizacja jest niemożliwa ze względu na 
wyczerpanie środków są umieszczone na liście rezerwowej. 

8. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy, o którym mowa ust. 2 Wnioskodawcą może być również osoba 
fizyczna, która złożyła deklarację woli przystąpienia do projektu, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych 
wymagań określonych w ust. 1 i wpisana jest na listę rezerwową. 

9. Dotacja może zostać udzielona właścicielom różnych nieruchomości lokalowych w jednym budynku pod 
warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każda z nich odrębnie 
uzyska wymagany efekt ekologiczny. 

10. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu składa do Wójta Gminy Turawa wniosek, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

11. W ramach dotacji dofinansowanie otrzymają wyłącznie inwestycje, w których nowe, ekologiczne źródła 
ciepła: 

1) będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie; 

2) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1690) (jeśli dotyczy); 

3) spełniają wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli 
dotyczy); 

4) są zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym powinny 
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, w tym spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE, 
w szczególności pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A+, kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do 
ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 
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5) kupowane i montowane w ramach realizacji zadania panele fotowoltaiczne muszą posiadać jeden 
z certyfikatów zgodności: PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań" lub normami równoważnymi, 
wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostką certyfikującą (data potwierdzenia zgodności nie może 
być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla zainstalowanych 
inwerterów wymagana jest certyfikat zgodności z normą PN/EN 50549-1:2019-02 "Wymagania dla 
instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych 
-- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie"  oraz 
posiadanie oznakowania CE. W przypadku certyfikatu w języku obcym należy załączyć tłumaczenie 
przysięgłe. 

6) dla instalacji fotowoltaicznej dopuszcza się mikroinstalacje, których moc jest obliczona na zaspokojenie 
zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła. 
Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. 

§ 3. 1. Wójt Gminy Turawa poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Tarawa oraz na stronie internetowej Gminy Turawa, po uzyskaniu informacji o otrzymaniu 
dofinansowania przez Gminę, ogłasza nabór wniosków od Wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem 
dotacji. W ogłoszeniu wskazane będą w szczególności: 

1) termin składania wniosków; 

2) miejsce i forma składania wniosków. 

2. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w danym roku budżetowym, musi zostać wykonane 
i rozliczone w tym samym roku budżetowym, w terminie określonym w umowie dotacji. 

§ 4. Finansowanie inwestycji 

1. Dotacja będzie udzielona na dofinansowanie następujących wydatków kwalifikowanych w ramach danej 
inwestycji: 

1) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł gazowy wraz 
z przyłączeniem do sieci gazowej, obejmujących wydatki związane z: 

a) projektem wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, 

b) budową instalacji gazowej na odcinku od szafki gazowej do kotła gazowego; 

c) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

d) zakupem kotła kondensacyjnego gazowego wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

e) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/ lokalu w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła; 

2) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł gazowy, 
obejmujących wydatki związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

b) zakupem kotła kondensacyjnego gazowego wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/ lokalu w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła; 

3) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł na pellet/ biomasę, obejmujących 
wydatki związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

b) zakupem kotła na pellet/ biomasę wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła; 

4) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł elektryczny wspomagany 
instalacją fotowoltaiczną, obejmujących wydatki związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 
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b) zakupem kotła elektrycznego wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
dofinansowanego źródła ciepła, 

d) zakupem instalacji fotowoltaicznej wraz z koniecznym osprzętem i montażem; 

5) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła wspomagana instalacją 
fotowoltaiczną, obejmujących wydatki związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

b) zakupem pompy ciepła wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
dofinansowanego źródła ciepła, 

d) zakupem instalacji fotowoltaicznej wraz z koniecznym osprzętem i montażem; 

6) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła, obejmujących wydatki 
związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

b) zakupem pompy ciepła wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
dofinansowanego źródła ciepła; 

7) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie piec olejowy, obejmujących wydatki 
związane z: 

a) demontażem/ likwidacją kotła lub palnika, 

b) zakupem pieca olejowego wraz z koniecznym osprzętem i montażem, 

c) wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku/ lokalu w tym układu odprowadzania spalin, niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła. 

2. Do kosztów niekwalifikowanych inwestycji zalicza się wydatki poniesione na: 

1) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp.; 

2) opłaty przyłączeniowe; 

3) opracowanie dokumentacji projektowej; 

4) wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są związane bezpośrednio z inwestycją; 

5) zakup źródeł grzewczych, które nie spełniają warunków realizacji projektu; 

6) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

7) wykonanie prac zrealizowanych przed datą zawarcia umowy z Gminą Turawa; 

8) instalacja ekologicznego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych. 

3. Wysokość dotacji, o której mowa w §2 wynosi: 

1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 
5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy 
Turawa w wysokości 34% kosztów kwalifikowanych, to jest: 

a) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł gazowy wraz 
z przyłączem do sieci gazowej- koszt kwalifikowany: 20 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 6 800zł, 

b) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł gazowy - koszt 
kwalifikowany: 20 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 6 800 zł, 

c) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł na pellet/ biomasę- koszt 
kwalifikowany: 15 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 5 100 zł, 
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d) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie kocioł elektryczny wspomagany 
instalacją fotowoltaiczną- koszt kwalifikowany: 35 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 11 900zł, 

e) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła wspomagany instalacją 
fotowoltaiczną- koszt kwalifikowany: 50 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 17 000zł, 

f) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła- koszt kwalifikowany: 
25 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 8 500 zł, 

g) dla budynków/lokali, w których docelowym źródłem ciepła będzie piec olejowy- koszt kwalifikowany: 
15 000 zł, dofinansowanie nie więcej niż 5 100zł; 

2) ze środków budżetu gminy Turawa w ramach projektu w wysokości 2 000,00 zł na inwestycję, bez 
względu na wysokość poniesionych kosztów inwestycji. 

4. Dofinansowanie naliczane jest od maksymalnej kwoty (koszt kwalifikowalny), przy czym 
Wnioskodawca może ponieść koszty zarówno wyższe jak i niższe od podanej kwoty. Oznacza to, że 
każdorazowo dotacja naliczana będzie od kwoty –koszty kwalifikowane, bądź niższej, jeśli Wnioskodawca 
poniósł koszty w wysokości niższej. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Wnioskodawcy. 

5. Dotacja zostanie udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji. 

6. Jednoczesne korzystanie ze środków pieniężnych dotacji RPO WO 2014-2020 wraz z dotacjami z innych 
źródeł jest możliwe tylko w przypadku gdy inny program, z których chce skorzystać wnioskodawca dopuszcza 
taką możliwość. 

7. W przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z innych programów dofinansowań na wymianę źródeł 
ogrzewania, których łączna wartość przekracza 100% wartości inwestycji Wnioskodawcy nie przysługuje 
dofinansowanie z budżetu Gminy Turawa w wysokości 2 000,00 zł. 

8. Wypłata środków nastąpi na wskazany w umowie rachunek bankowy, w terminie ustalonym w umowie 
między Wnioskodawcą, a Gminą Turawa po otrzymaniu przez Gminę Turawa wniosku o płatność od 
Wnioskodawcy oraz po otrzymaniu przez Gminę Turawa środków finansowych przekazanych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WO 2014- 2020. 

§ 5. Warunki realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę 

1. Wnioskodawca zawrze z Gminą umowę określającą rodzaj inwestycji, czas jej realizacji, wysokość 
przyznanej dotacji, tryb i formę rozliczeń między stronami umowy. 

2. Nie zawarcie przez Wnioskodawcę umowy określonej w ust. 1 w terminie wskazanym przez Gminę, 
skutkuje odrzuceniem wniosku o dotację. 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, Polskimi Normami. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do trwałej likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie 
nowego wymienionego w ramach projektu. 

5. Wymieniane lub likwidowane piece i kotły muszą być trwałym wyposażeniem budynku, lokalu, 
pomieszczenia, tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np.: przymurowanie, przyspawanie, 
przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym. 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji zadania, nie wcześniej niż po podpisaniu 
umowy dotacji w terminach, zakresie i w sposób określony w tej umowie.  

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami § 1 ust 1 pkt 11. 

8. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości 
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą 
umowy, na rzecz nowego podmiotu uprawnionego do korzystania z nieruchomości. 

§ 6. Rozliczanie dotacji 

1. Celem rozliczenia inwestycji Wnioskodawca winien złożyć pisemny wniosek, stanowiący załącznik do 
umowy. 

2. Razem z wnioskiem Wnioskodawca, przedkłada następujące dokumenty: 
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1) kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających 
poniesione wydatki; 

2) potwierdzenie zapłaty w/w faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania przelewu, 
gotówkowo- potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, z adnotacją „zapłacono gotówką”; 

3) protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji w przypadku ogrzewania gazowego, sporządzony 
przez instalatora z uprawnieniami; 

4) opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, 
w przypadku urządzeń na paliwo stałe lub gazowe; 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o likwidacji lub unieczynnieniu starego źródła ogrzewania lub dokument 
potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego starego źródła ogrzewania wraz z dokumentacją 
zdjęciową; 

6) dokumenty poświadczające, dla zainstalowanego kotła na paliwo stałe, spełnienie minimum standardu 
emisyjnego zgodnego z ekoprojektem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostki 
akredytujące/certyfikujące w Europie, będące sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym 
uznawaniu akredytacji EA; 

7) dokumenty poświadczające, dla zainstalowanych paneli fotowoltaicznych zgodność z normą PN-EN 
61215 "Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - 
Część 2: Metody badań" lub  normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostką 
certyfikującą (data potwierdzenia zgodności nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie.  

8) dokumenty poświadczające, dla zainstalowanych inwerterów zgodność z normą PN/EN 50549-1:2019-02 
"Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych 
sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do 
typu B włącznie"  oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu w języku obcym należy 
załączyć tłumaczenie przysięgłe. 

8) dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan po wykonaniu zadania oraz ewentualnych zaleceń 
wynikających z uproszczonej oceny energetycznej. 

3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, a które będą podstawą do 
wypłaty dotacji, Wójt Gminy Turawa wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni od daty 
otrzymania wezwania. Niezastosowanie się przez wnioskodawcę do wezwania stanowi podstawę do odmowy 
wypłaty dotacji. 

4. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia 
kserokopii. 

5. Po złożeniu przez Wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Wójta Gminy 
pracownicy Urzędu Gminy Turawa mogą przeprowadzić kontrolę, sprawdzającą realizację dofinansowanej 
inwestycji, w celu weryfikacji zgodności realizacji zadania z zawartą umową. 

6. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 5 Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli: 

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty wypłaty dotacji w celu spełnienia 
wymogu zachowania projektu. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji 
projektu również przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO. 

§ 7. Zwrot dotacji bądź rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Dotacja udzielona z budżetu Gminy podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Wnioskodawca składa do Wójta Gminy pisemne 
powiadomienie. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Wnioskodawcy. 

§ 8. Postanowienia końcowe 
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1. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane z otrzymaniem 
dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty kwoty dotacji po weryfikacji wniosku, nie przysługuje 
z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

3. Ubiegający się o przyznanie dotacji jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się 
z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad. 
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Załącznik  

do regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania ze środków 
budżetu gminy Turawa z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza w ramach projektu 
pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” 

WNIOSEK 
o dotację na wymianę źródła ogrzewania ze środków budżetu gminy Turawa z udziałem środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.5 
Ochrona powietrza w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa” 

1. Dane wnioskodawcy/ów: 

1) Imię i Nazwisko: .................................................................................................................................. 

2) PESEL: ……………………………………………………. ................................................................ 

3) telefon kontaktowy: .............................................................................................................................. 

4) adres zamieszkania wnioskodawcy: ..................................................................................................... 

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

5) lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego 

adres: ..................................................................................................................................................... 

6) nr ewidencyjny działki: .................................... obręb: ....................................................................... 

7) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………………… 

8) powierzchnia ogrzewana (w m2) ……………….... (w tym do celów niemieszkalnych –……….. m2) 

2. Wnioskowane nowe źródło ogrzewania:* 

 kocioł gazowy; 

 kocioł na pellet/biomasę 

 piec olejowy; 

 ogrzewanie elektryczne wraz z panelami fotowoltaicznymi; 

 pompa ciepła; 

 pompa ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi; 

3. Wnioskodawca/y: 

oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w niniejszym wniosku 
na podstawie prawa:* 

 własności 

 współwłasności 

………………….., dnia ………………… ……………………………….……………………… 

(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy/ów) 

OBJAŚNIENIA: 

* prawidłowe zakreślić 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO), informuję, że: 

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Turawa – Wójt Gminy Turawa z siedzibą: 
Turawa 

ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 

Przedstawiciel administratora danych:  

Nie dotyczy. 

Inspektor ochrony danych:   

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pan Sławomir Kozieł. Z IOD można kontaktować się pod 
adresem: 

e-mail:iod@turawa.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
wyłącznie w celu realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań 
objętych niniejszą deklaracją. 

Odbiorcy danych:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia deklaracji. 

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację 
wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny, a ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Nie dotyczy 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Nie dotyczy
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji na likwidację

i wymianę źródeł ogrzewania ze środków budżetu Gminy Turawa z udziałem środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa"

W związku z otrzymaniem informacji z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 o przyznaniu dofinansowania do wymiany

źródeł ogrzewania w budynkach jedno/wielo- rodzinnych, Gmina Turawa będzie realizowała projekt pn.:

"Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa" - dofinansowany z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza.

W ramach projektu zainteresowani mieszkańcy Gminy Turawa mogą ubiegać się o dofinansowanie

na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, które zostało przyznane Gminie Turawa z Europejskich

Funduszy Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie o które mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Turawa w

ramach w/w projektu wynosi do 34% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż w przypadku

wymiany źródła ciepła na:

- kocioł na biomasę/pellet - 5 100zł,

- kocioł gazowy - 6 800zł,

- kocioł/ ogrzewanie elektryczne wspomagane instalacją fotowoltaiczną - 11 900zł

- pompę ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną - 17 000zł,

- pompę ciepła - 8 500zł,

- piec olejowy- 5 100zł.

Planowane dofinansowanie z budżetu Gminy Turawa wynosi do 2 000zł do inwestycji.

Gmina Turawa ogłosiła nabór wstępnych deklaracji w ramach, którego zgłosiło się ostatecznie 80

właścicieli budynków położonych na terenie Gminy Turawa. Złożone przez Wnioskodawców deklaracje

niezbędne były do prawidłowego złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie.

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie regulaminu określającego zasady przyznawania

dofinansowania i jest niezbędna do realizacji przedmiotowego projektu.
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