
Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr XXVIII/304/2017 

Rady Miejskiej w Redzie 

z dnia 29marca 2017 r. 

 

 

Zasady udzielania dotacji celowej Programu „Czyste Powietrze Pomorza ” (edycja 2017) 

 na terenie Gminy Miasto Reda   

 

§1 

1. Gmina Miasto Reda planuje ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ) w ramach konkursu „Czyste 

Powietrze Pomorza” (edycja 2017).  

2. Niniejszy dokument określa zasady przyznawania dotacji celowej na zadania polegające  

na modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Reda w budynkach osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanych dalej odbiorcami ostatecznymi.  

3. Dotacja celowa realizowana będzie w ramach programu organizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze 

Pomorza” (edycja 2017), ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej WFOŚ, oraz z budżetu Gminy Miasto Reda, zwanej dalej GM 

Reda.  

4. Burmistrz Miasta Redy przekaże dotację, o której mowa w ust. 2 i 3, odbiorcom ostatecznym, którzy 

wyróżnią się najlepszym efektem ekologicznym wyrażonym wielkością uzyskanej redukcji emisji 

substancji szkodliwych do atmosfery oraz zostaną zakwalifikowane do dofinansowania przez Zarząd 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ) na podstawie 

umowy o udzielenie dotacji podpisanej z GM Reda.  

§2 

1. Gmina Miasto Reda, planuje ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ), w ramach konkursu „Czyste 

powietrze Pomorza” (edycja 2017) na realizacje zadania z zakresu likwidacji kotłów opalanych 

węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym. 

2. Zadania mogą dotyczyć modernizacji źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne z terenu 

Gminy Miasto Reda, do których odbiorca ostateczny posiada tytuł prawny. 

5. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana 

dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją. 

6. Otrzymanie dofinansowania nie jest gwarantowane przez WFOŚ. 

 

 



 

§3 

1. Poziom dotacji na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego 

wyniesie: 

a) ze środków WFOŚ nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych,  

b) ze środków budżetu GM Reda w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych przez niego 

poniesionych.  

2. Kwota  dotacji, ze  środków WFOŚ, wg. Regulaminu WFOŚ,  wynosi nie więcej niż  5.000 zł na 

jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę. 

3.  Koszty kwalifikowane zadania, o których mowa w ust. 1, stanowią wydatki poniesione na:  

a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż kotłów 

opalanych gazem, olejem opałowym, 

b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. 

3. Ostateczna łączna kwota dotacji jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez GM 

Reda w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚ. 

4. Pozostałe wydatki niebędące kosztami kwalifikowanymi pokrywa odbiorca.  

5. Odbiorca ostateczny dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego 

źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i wykonawcy instalacji. 

§4 

1. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza 

wniosku, określonego w załączniku nr 1 do niniejszych zasad, w terminie do dnia 28.04.2017 roku  

w Urzędzie Miasta w Redzie wraz z następującymi załącznikami:  

a) kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku, w którym usytuowane 

jest modernizowane źródło ogrzewania (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), 

b) w przypadku współwłaścicieli budynku należy załączyć pisemną zgodę współwłaścicieli  

na realizację inwestycji, 

c) dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed 

modernizacją, 

d) kopią potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej  

u gestora sieci lub kopią wydanych warunków technicznych, jeśli zadanie dotyczy likwidacji 

kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem.  

2. Wniosek złożony po terminie, określonym w ust. 1, nie będzie rozpatrywany.  

3. Wnioski dotyczące zadań zrealizowanych przed terminem rozstrzygnięcia konkursu przez WFOŚ 

pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.  

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku  

o dofinansowanie modernizacji wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Reda, Burmistrz 

Miasta Redy wzywa Odbiorcę ostatecznego do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 



5. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest wystarczająca z uwagi na zbyt 

dużą liczbę złożonych wniosków o przyznaniu dotacji, w pierwszej kolejności będzie decydował 

planowany efekt ekologiczny wyrażony w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie daty 

wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta w Redzie. 

6. Odbiorcy ostateczni, których wniosek nie został zatwierdzony do realizacji nie przysługuje z tego 

tytułu żadne roszczenie wobec Gminy Miasto Reda. 

7. W przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Reda dofinansowania, Odbiorca ostateczny, który 

złożył wniosek i został zakwalifikowany do udziału w programie, zostanie poinformowany o tym 

fakcie i zaproszony do podpisania umowy o udzielnie dotacji z GM Reda w ramach programu 

„Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017) na terenie Gminy Miasto Reda – przewidywany 

termin czerwiec/lipiec 2017 r. 

8. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji, o której mowa 

w ust. 7, zawartej pomiędzy Odbiorcą ostatecznym a Gminą Miasto Reda. 

9. Umowa z Odbiorcą ostatecznym, o której mowa w ust. 7, zostanie zawarta po podpisaniu umowy  

o dofinansowanie GM Reda z WFOŚ, przed wykonaniem zadania po przedstawieniu kopii 

pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub kopii potwierdzenia złożenia wniosku  

o wydanie tego pozwolenia, jeśli zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i 

zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub kopii zgłoszenia robót, jeżeli prace wymagają 

uzyskania takiego dokumentu. 

10. Po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 7, Odbiorca ostateczny może przystąpić do realizacji 

zadania w ramach przedmiotowego programu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu 

o zasady określone w niniejszym dokumencie.  

11. Niepodpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od odebrania pisemnego 

zawiadomienia o możliwości jej podpisania, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy ostatecznego, 

oznacza rezygnację z otrzymania dotacji. 

12. W przypadku rezygnacji Odbiorcy ostatecznego zakwalifikowanego do udzielenia dotacji, dotacja 

może zostać przyznana kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji.  

§5 

1. Termin zakończenia prac i przekazania dokumentacji z realizacji zadania do Gminy Miasto Reda 

mija:  

a) za rok 2017 - 31.10.2017 r.  

b) za rok 2018 -  31.10.2018 r.  

2. Wypłata dotacji następuje po przedłożeniu dokumentów z realizacji zadania i jego rozliczeniu z 

WFOŚ.  

3. Dokumentami z realizacji zadania, o których mowa w ust. 2, będą:  

a) kopia protokołu odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają) – oryginał 

dokumentu do wglądu, 

b) kopia umowy z dostawcą jeśli przepisy tego wymagają – oryginał dokumentu do wglądu, 



c) kopia imiennej  faktury/rachunku oraz potwierdzenie ich opłacenia – oryginał dokumentu  

do wglądu, 

d) kopie dokumentów odbiorowych z wykonanych robót, wydanych przez uprawnione organy 

lub osoby– oryginał dokumentów do wglądu, 

e) dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji, 

f) oświadczenie o złomowaniu pieca węglowego lub umowa o przeniesieniu jego własności  

na osobę trzecią albo oświadczenie o rozbiórce pieca kaflowego, 

g) inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np. opinia kominiarska, 

pozwolenie na budowę instalacji grzewczej itp.  

4. Po otrzymaniu dofinansowania GM Reda przekaże dotację na rachunek bankowy Odbiorcy 

ostatecznego, wskazany w umowie, o której mowa w §4 ust. 8. 

 


