UCHWAŁA NR XIII/139/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację
inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona
powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712), Rada Miejska
Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin określający zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji
w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2019 r.
REGULAMIN
Określający zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn.
„Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) „uproszczonej ocenie energetycznej” - należy przez to rozumieć uproszczoną ocenę energetyczną
nieruchomości, której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji
energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego efektu
ekologicznego;
2) „dofinansowaniu” - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane ostatecznemu
odbiorcy wsparcia przez Gminę Brzeg na realizację inwestycji, po spełnieniu przez ostatecznego odbiorcę
wsparcia warunków określonych w Regulaminie i umowie;
3) „efekcie ekologicznym” - należy przez to rozumieć zmianę w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem
inwestycji;
4) „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Brzeg;
5) „ostatecznym odbiorcy wsparcia” - należy przez to rozumieć wnioskodawcę, który pozytywnie przeszedł
weryfikację złożonej ankiety, uproszczoną ocenę energetyczną oraz zawarł umowę z Gminą;
6) „inwestycji” - należy przez to rozumieć likwidację indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia
budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej, na zasadach określonych
w programie i Regulaminie;
7) „kosztach kwalifikowalnych” - należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji
w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez ostatecznego odbiorcę wsparcia
w okresie ich kwalifikowalności;
8) „budynku” - należy przez to rozumieć użytkowany budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach, służący zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, znajdujący się na terenie Gminy Brzeg;
9) „lokalu mieszkalnym” - należy przez to rozumieć lokal spełniający wymogi art. 2 ust. 2 obowiązującej
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
10) „nowym źródle ciepła” - należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła
spełniające kryteria określone w projekcie (o parametrach określonych 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);
11) „procesie modernizacji energetycznej” - należy przez to rozumieć realizowane w budynku lub lokalu
mieszkalnym inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na
energię (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja ścian zewnętrznych, stropów, dachu),
których zasadność wynika z przeprowadzonej uproszczonej oceny energetycznej;
12) „projekcie” - należy przez to rozumieć projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”;
13) „RPO WO” i/lub „programie” - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
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14) „ankiecie” - należy przez to rozumieć pisemną ankietę informacyjną służącą wstępnemu oszacowaniu
uczestnictwa w projekcie planowanym do realizacji na terenie Gminy Brzeg, dotyczącym likwidacji
indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej
lub gazowej składaną przez wnioskodawcę;
15) „wnioskodawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną niedziałającą jako przedsiębiorca lub
wspólnotę mieszkaniową ubiegającą się o przyznanie dofinansowania na likwidację indywidualnego źródła
ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
legitymującą się tytułem prawnym do budynku lub lokalu mieszkalnego;
16) „umowie” - należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy ostatecznym odbiorcą
wsparcia i Gminą, określającą warunki współpracy stron w ramach realizacji inwestycji.
§ 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania na likwidację indywidualnego źródła
ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
§ 3. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg, polegająca na redukcji
emisji gazów cieplarnianych, umożliwiająca przeciwdziałanie eskalacji globalnego ocieplenia oraz adaptację do
zmian klimatu.
§ 4. 1. Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.
2. Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie na likwidację indywidualnego źródła ciepła w celu
przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
§ 5. 1. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.
2. Dofinansowanie może zostać udzielone właścicielom różnych lokali mieszkalnych w jednym budynku
pod warunkiem, że są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każdy z nich odrębnie
uzyska wymagany efekt ekologiczny.
§ 6. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1) demontaż starego źródła ciepła;
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej
oraz wykonaniem niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji wewnętrznej.
§ 7. Koniecznym do uzyskania dofinansowania jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
1) złożenie ankiety,
2) wyrażenie zgody na przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego,
która wykaże, czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej, określi jego
ewentualny zakres, w tym moc i inne parametry nowego źródła ciepła;
3) wykonanie modernizacji energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego w zakresie wynikającym
z przeprowadzonej uproszczonej oceny energetycznej - jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z tej
z oceny.
4) wykonanie obowiązku likwidacji indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu
mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz wymiana na nowe źródło ciepła i użytkowanie
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania;
5) zastosowanie nowego źródła ciepła spełniającego wymogi dotyczące poziomu efektywności energetycznej
i norm emisji zanieczyszczeń określone w przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia
21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się zapisy projektu oraz właściwe przepisy
prawa.
Rozdział 2.
Warunki uczestnictwa w projekcie
§ 9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnej i poprawnie
wypełnionej ankiety, udostępnionej przez Gminę Brzeg.
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§ 10. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru ankiet zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Brzeg.
§ 11. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa wnioskodawców w projekcie jest kolejność złożenia
ankiety.
§ 12. W miejsce wnioskodawcy, który w trakcie realizacji projektu złoży rezygnację wchodzi kolejna
osoba, która złożyła ankietę.
§ 13. W przypadku, gdy złożona ankieta nie będzie spełniała wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie
wezwany do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W razie nieuzupełnienia braków w miejsce
wnioskodawcy, który nie uzupełnił braków, wchodzi kolejna osoba, która złożyła ankietę.
Rozdział 3.
Uproszczona ocena energetyczna i proces modernizacji energetycznej
§ 14. Wnioskodawca, który terminowo złożył kompletną i poprawnie wypełnioną ankietę zobowiązuje się
umożliwić przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej. Uproszczona ocena energetyczna zostanie
przeprowadzona przez audytora skierowanego do wnioskodawcy przez Burmistrza Brzegu na podstawie
stosownego upoważnienia.
§ 15. Wnioskodawca na czas przeprowadzenia uproszczonej oceny energetycznej zobowiązuje się
umożliwić audytorowi przeprowadzenie oględzin budynku lub lokalu mieszkalnego, w tym wykonanie
dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzania ciepła, zasobnika ciepłej wody
użytkowej (jeżeli jest w budynku), ścian zewnętrznych, okien itp. oraz udostępnić do wglądu posiadaną
dokumentację projektową.
§ 16. Uproszczona ocena energetyczna wykaże czy i w jakim zakresie wymagane jest przeprowadzenie
procesu modernizacji energetycznej. Audytor przedstawi zakres koniecznych prac termomodernizacyjnych
w formie konkretnych zaleceń dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.
§ 17. Elementem uproszczonej oceny energetycznej jest:
1) dobór mocy cieplnej urządzenia grzewczego,
2) określenie zapotrzebowania na moc cieplną źródła ciepła.
§ 18. Jeżeli uproszczona ocena energetyczna wykaże konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji
energetycznej, wnioskodawca jest zobowiązany przeprowadzić proces modernizacji energetycznej lub pisemnie
zgłosić w Urzędzie Miasta w Brzegu rezygnację z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja nie powoduje
powstania po stronie wnioskodawcy jakichkolwiek kosztów.
§ 19. Wnioskodawca, który zamierza kontynuować udział w realizacji projektu jest zobowiązany do
przeprowadzenia na własny koszt procesu modernizacji energetycznej w pełnym zakresie, wynikającym
z uproszczonej oceny energetycznej, w terminie wskazanym przez Gminę.
§ 20. Po przeprowadzeniu procesu modernizacji energetycznej wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć
do Urzędu Miasta w Brzegu dokumentację przeprowadzonej inwestycji tj. potwierdzenie wykonanych prac,
w tym np. rachunki opatrzone danymi wnioskodawcy, dokumentację techniczną oraz udostępnić nieruchomość
w celu kontroli przeprowadzonego procesu.
Rozdział 4.
Zakres kosztów kwalifikowalnych
§ 21. 1. Koszty kwalifikowalne inwestycji stanowią wydatki poniesione na likwidację indywidualnego
źródła ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej
i wymianę na nowe źródło ciepła spełniające założenia projektu.
2. Zakres wydatków kwalifikowalnych obejmuje: demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane
z jego likwidacją, zakup i montaż: nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu oraz wewnętrznej instalacji.
3. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonej
uproszczonej oceny energetycznej.
§ 22. Wszystkie pozostałe koszty poniesione przez ostatecznego odbiorcę wsparcia uznaje się za
niekwalifikowalne, w tym w szczególności:
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1) uzyskania niezbędnych pozwoleń;
2) wykonania robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są związane bezpośrednio z inwestycją;
3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych;
4) zakupu urządzeń grzewczych, które nie spełniają warunków realizacji projektu.
Rozdział 6.
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
§ 23. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dofinansowania w wysokości określonej w umowie
zawartej z Gminą.
§ 24. Wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie z uwzględnieniem zasad projektu, wyników
uproszczonej oceny energetycznej, faktycznie poniesionych kosztów weryfikowanych na podstawie
faktur/rachunków oraz maksymalnych kwot dofinansowania zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą
a ostatecznym odbiorcą wsparcia.
Rozdział 7.
Zasady zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia
§ 25. 1. Po akceptacji uproszczonej oceny energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, Gmina wzywa
wnioskodawcę do zawarcia umowy.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego Regulaminu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy czym załącznik nr 2 składany jest tylko
w przypadku istnienia współwłasności.
Rozdział 8.
Warunki realizacji inwestycji
§ 26. Warunkiem niezbędnym do realizacji inwestycji jest zawarcie przez wnioskodawcę umowy z Gminą
Brzeg w terminie wskazanym przez Gminę.
§ 27. Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do realizacji inwestycji, w terminie, zakresie i na
zasadach określonych w umowie.
§ 28. Warunkiem realizacji inwestycji jest wybranie przez ostatecznego odbiorcę wsparcia wykonawcy,
który zrealizuje inwestycję zgodnie z zaleceniami uproszczonej oceny energetycznej, zakresem prac oraz
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy.
§ 29. Ostateczny odbiorca wsparcia dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru
nowego źródła ciepła, instalacji grzewczej oraz wyboru wykonawcy, jak również zapewnia realizację
likwidacji indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci
ciepłowniczej lub gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo budowlane.
§ 30. Gmina ma prawo na każdym etapie realizacji inwestycji wypowiedzieć umowę z ostatecznym
odbiorcą wsparcia, który naruszył bądź nie dopełnił warunków umowy lub niniejszego Regulaminu.
Rozdział 9.
Zasady rozliczenia dofinansowania i sprawowania kontroli
§ 31. 1. Po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie, ostateczny odbiorca
wsparcia składa pisemny wniosek o rozliczenie inwestycji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
Regulaminu.
2. Ostateczny odbiorca wsparcia wraz z wnioskiem zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) potwierdzenie dokonanej utylizacji starego źródła ciepła przez podmioty do tego uprawnione (nie dotyczy
pieców kaflowych).
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/rachunków wystawionych na ostatecznego
odbiorcę wsparcia, potwierdzające poniesione wydatki (oryginały do wglądu); jeśli faktury/rachunki
nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów, ostateczny odbiorca wsparcia załącza
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dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez wykonawcę i ostatecznego odbiorcę wsparcia,
zawierający kalkulację poniesionych kosztów z uwzględnieniem kosztów jednostkowych,
3) dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury/rachunki;
4) dokument wydany przez producenta nowego źródła ciepła, wskazujący jego typ, parametry techniczne,
w tym moc nowego źródła ciepła, który stanowi podstawę stwierdzenia spełnienia wymagań projektu;
5) kserokopie uzyskanych niezbędnych pozwoleń i warunków technicznych dostawy nośników ciepła;
6) protokół końcowego odbioru technicznego zawierający oświadczenie firmy dokonującej montażu nowego
źródła ciepła, o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie inwestycji wraz z załącznikami, Gmina
przekaże ostatecznemu odbiorcy wsparcia dofinansowanie na rachunek bankowy wskazany w umowie.
§ 32. Szczegółowe warunki rozliczenia dofinansowania określa umowa.
§ 33. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z umową wykonaniem inwestycji sprawuje Gmina.
§ 34. Przez okres 5 lat, od dnia rozliczenia końcowego projektu przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim,
ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się do umożliwienia wizytacji i kontroli w miejscu zrealizowanej
inwestycji przez przedstawicieli Gminy oraz przez inne podmioty działające z ramienia instytucji udzielającej
dofinansowania na realizację inwestycji.
§ 35. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę ostateczny odbiorca wsparcia:
1) nie może bez pisemnej zgody Gminy dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji
zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji ani zamontować innego źródła ciepła; zastrzeżenie,
o którym mowa powyżej nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła, w razie jego awarii
uniemożliwiającej naprawę, na nowe źródło ciepła o co najmniej takich samych parametrach po uprzednim
zawiadomieniu Gminy i uzyskaniu jej pisemnej zgody,
2) jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach realizowanej inwestycji
w należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt.
§ 36. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę,
ostateczny odbiorca wsparcia jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających
z umowy, na rzecz nowego nabywcy nieruchomości oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy o dokonaniu
zbycia oraz zawarcia umowy cesji w terminie wyznaczonym przez Gminę.
Rozdział 10.
Zwrot dofinansowania
§ 37. W przypadkach, gdy dofinansowanie udzielone ostatecznemu odbiorcy wsparcia, zostało
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub zostało pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi zgodnie z art. 252 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 38. Szczegółowy tryb zwrotu dofinansowania, o którym mowa w § 37 określi umowa o dofinansowanie
inwestycji.
Rozdział 11.
Rozwiązanie umowy o dofinansowanie inwestycji
§ 39. 1. Umowa z ostatecznym odbiorcą wsparcia zostanie rozwiązana w przypadku:
1) nieprzystąpienia do planowanych prac związanych z realizacją inwestycji w terminie określonym
w umowie;
2) podania w ankiecie nieprawdziwych danych;
3) nieprzestrzegania warunków umowy i Regulaminu;
4) nieprzestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, ustalonych przez Gminę.
2. Szczegółowe warunki rozwiązania umowy, określi umowa o dofinansowanie inwestycji.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu określającego zasady udzielania
dofinansowania na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”
dla działania 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
2. Oświadczam, że w budynku/lokalu mieszkalnym zgłoszonym
w ramach projektu nie prowadzę działalności gospodarczej.

do

przeprowadzenia

inwestycji

3. Oświadczam, że w budynku/lokalu mieszkalnym zgłoszonym do przeprowadzenia inwestycji w ramach
projektu posiadam zainstalowane, pracujące stare źródło ciepła. Jednocześnie zobowiązuje się do likwidacji
indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub
gazowej i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania w okresie 5 lat od dnia
rozliczenia dofinansowania przez Gminę Brzeg.
4. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dofinansowania oraz
w okresie 5 letniej trwałości zadania, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Gminę Brzeg.
5. Zobowiązuję się do przechowywania przez cały okres obowiązywania umowy rachunków/faktur
(dowodów wraz z załącznikami) potwierdzających poniesione wydatki na wymianę źródeł ciepła oraz
przedstawienia ich na wezwanie Gminy Brzeg oraz Instytucji Zarządzającej RPO WO.
............................................................
(data i podpis)

Id: D83475C5-3904-4883-BC67-D32625B67F4B. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a* ………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres)
oświadczam, iż jestem współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
oznaczonej jako działka geodezyjna nr …………………………., w miejscowości ……………...,
w obrębie geodezyjnym ………………………………… i wyrażam zgodę na wymianę w przedmiotowym
budynku źródła ciepła poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w ramach Projektu pn.
„Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona powietrza, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz na zawarcie z Gminą Brzeg
przez ……………………………. ………………………………… (współwłaściciel) umowy w ramach
realizacji tego zadania oraz akceptuję warunki w niej zawarte.
………………………………………………
(czytelny podpis)
Zapoznałem/am* się z treścią „Regulaminu określającego zasady udzielenia dofinansowania na realizację
inwestycji w ramach Projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” dla działania 5.5 Ochrona
powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK O ROZLICZENIE INWESTYCJI
…………………………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
(adres)
……………………………………………..
(numer telefonu)
Burmistrz Brzegu
………………………………
WNIOSEK
o rozliczenie inwestycji
Na podstawie umowy nr……………………………. z dnia……………………….r., w związku
z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na likwidacji indywidualnego źródła ciepła w budynku lub
lokalu mieszkalnym pod adresem……………………………………………….………………………………
………………………………. w celu przyłączenia go do sieci ciepłowniczej lub gazowej zwracamy się
z prośbą o wypłatę refundacji części poniesionych kosztów.
Do wniosku załączam:
·………szt. zapłaconych faktur/rachunków (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
·dokument/y potwierdzające zapłatę za ww. faktur/rachunków (jeśli dotyczy);
·potwierdzeniem dokonanej utylizacji starego źródła ciepła przez podmioty do tego uprawnione (jeśli
dotyczy);
·dokument potwierdzony przez producenta nowego źródła ciepła, wskazujący jego typ, parametry
techniczne m. in. moc, sprawność cieplną, zużycie i rodzaj paliwa oraz spełnienie wymagań ekoprojektu;
·kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uzyskanych niezbędnych pozwoleń wraz
z warunkami technicznymi na dostawę ciepła wydaną przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. lub Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu;
·inne………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………….
(data i podpis ostatecznego odbiorcy wsparcia)
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2019 r.
W związku z przystąpieniem Gminy Brzeg do konkursu ogłoszonego w ramach działania 5.5 Ochrona
powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz po
przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oceny formalnej i merytorycznej
wniosku złożonego na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”, który został
zakwalifikowany do dofinansowania, koniecznym jest uchwalenie prawa miejscowego, będącego podstawą
zawarcia umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia.
Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków udzielania dofinansowania do likwidacji
indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w tym kryterium
wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dofinansowania, zasad
rozliczania oraz kontroli przeprowadzonej inwestycji. Powyższe warunki znajdą odzwierciedlenie
w umowach zawieranych przez Gminę Brzeg z ostatecznymi odbiorcami wsparcia.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli w efekcie końcowym na osiągnięcie korzyści ekologicznych
i społecznych poprzez poprawę jakości powietrza (dzięki obniżeniu poziomu niskiej emisji) oraz zdrowia
mieszkańców gminy.

Id: D83475C5-3904-4883-BC67-D32625B67F4B. Podpisany

Strona 1

