UCHWAŁA NR XLII/267/2018
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056 i 2290 oraz
z 2018 r. poz. 9 i 88) oraz art. 221 ust.4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, określone w „Regulaminie
przyznawania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 na
terenie Gminy Brzuze” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński
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Załącznik do uchwały Nr XLII/267/2018
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 maja 2018 r.
Regulamin przyznawania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w ramach programu priorytetowego
EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze
I. Cel dofinansowania:
1. Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła na terenie
Gminy Brzuze w ramach Programu priorytetowego EKOPIEC 2018, zwane dalej Zasadami, określają warunki na
jakich następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez
wymianę, zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Brzuze.
II. Dofinansowaniem mogą zostać nieruchomości, które spełniają następujące warunki:
1. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny i jest położona na terenie Gminy Brzuze.
2. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, stanowiących budynek
mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny wykorzystany na własne potrzeby mieszkaniowe.
3. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
4. Budynek jest ogrzewany źródłem ciepła na paliwo stałe.
III. Źródła ciepła które mogą być objęte dotacją:
Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania musza być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących norm.
1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1.1. 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
1.2. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa
kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 zdnia 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
1.3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (Dz. U. 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 powyżej muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub
c. etykiety efektywności energetycznej lub
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d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e. deklaracji zgodności.
4. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie
w ramach Programu.
5. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
6. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
IV. Zasady wyboru wniosków do dofinansowania na wymianę źródeł ciepła:
1. Wnioski muszą być złożone do Urzędu Gminy Brzuze.
2. Termin naboru wniosków zostanie podany w ogłoszeniu Wójta Gminy Brzuze. Ogłoszenie zostanie
umieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Brzuze, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Brzuze i na stronie
internetowej Gminy Brzuze
3. W przypadku stwierdzenia braków i błędów we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia
braków lub korekty wniosku.
4. Wyboru wniosków do dofinansowania dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Brzuze w formie
losowania.
V. Wysokość dotacji i źródła finansowania:
1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości 2000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz
2000 zł dotacja z budżetu Gminy Brzuze, do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 4000 zł. Dotacja przekazywana
będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją inwestycji po jej zakończeniu.
Wnioskodawca najpierw ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację.
VI. Zawarcie umowy o udziale dofinansowania nastąpi po uzyskaniu promesy na dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
VII. Zasady realizacji i rozliczenia dofinansowania:
1. Z Wnioskodawcami, którzy zakwalifikują się do otrzymania dofinansowania podpisane zostaną umowy.
2. Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli inwestycji przez WFOŚiGW w Toruniu lub
osoby wskazane przez WFOŚiGW w Toruniu oraz przez pracowników Urzędu Gminy Brzuze.
3. W przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca nie zrealizował wymiany źródła ciepła zgodnie z wymogami
WFOŚiGW w Toruniu, zostanie z nim rozwiązana umowa. Środki przekazane zostaną Wnioskodawcy z listy
rezerwowej.
4. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zakupu, montażu i uruchomieniu źródła
ciepła.
Przekazanie dofinansowania nastąpi po zakończeniu i udokumentowaniu prawidłowego rozliczenia
wydatków na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Osiągnięciu deklarowanych we wniosku efektów
i celów ekologicznych.
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Uzasadnienie
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz
1875 z późn. zm.) zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki
wodnej.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zapisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz 519 z późn. zm.) może polegać na
udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot
mieszkaniowych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił Program priorytetowy
EKOPIEC 2018 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu jest ograniczenie niskiej
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.
Redukcja emisji zanieczyszczeń, redukcja emisji dwutlenku węgla. Warunkiem koniecznym do uzyskania
dotacji z WFOŚiGW w Toruniu jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę, w wysokości 2000 zł do
wymiany jednego źródła ciepła.
Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Brzuze pozyskania środków finansowych
na zadania z zakresu ochrony środowiska. Program priorytetowy EKOPIEC 2018 zapewne przyczyni się do
tego, że mieszkańcy Gminy Brzuze będą chętniej przeprowadzali inwestycje wymiany nieekologicznych źródeł
ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska.
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