
 Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr IX.74.2019 

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

  z dnia 13 maja 2019 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego  

i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§1 

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:  

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce;  

2) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce;  

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce; 

4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 

799 ze zm.); 

5) Beneficjencie – należy przez to rozumieć wnioskodawcę, któremu została udzielona 

dotacja; 

6) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z  ochroną  

powietrza,  o którym  mowa  wart. 400a  ust. 1 pkt 21 ustawy  z dnia  27 kwietnia  

2001r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.  z 2018r.,   poz. 799 ze zm.)  obejmujące  

trwałą  likwidację  systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę 

na ogrzewanie proekologiczne (kocioł gazowy lub olejowy, elektryczne, pompę 

ciepła, paliwo stałe); 

7) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2017r,. poz. 2077 ze zm.), która przeznaczona jest na 

dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia;  

8) budynku – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny albo lokal mieszkalny na 

terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w którym realizowane jest 

przedsięwzięcie objęte dotacją. 

 

§2 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów 

ogrzewania, opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie  proekologiczne 

(kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach  

mieszkalnych  i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy. 

2. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych  

emitowanych do powietrza, w szczególności pyłu  zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu  

ze źródeł tzw. „niskiej  emisji” pochodzących  z domowych  systemów  grzewczych,  

w których spala się  paliwo o złej  charakterystyce oraz niskich parametrach grzewczych. 

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku   

wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Do uzyskania 

dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora  

zabytków oraz  posiadających  wysokie  walory  estetyczne  pod warunkiem, że piece te 

nie będą połączone z przewodem kominowym. 

4. W przypadku jeżeli w budynku zainstalowany jest inny - dodatkowy system  grzewczy, 

warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie  przez wszystkie 

systemy grzewcze kryteriów ekologicznych określonych w niniejszym Regulaminie. 



5. Dopuszcza się posiadanie w budynku jednego urządzenia grzewczego na drewno typu 

kominek, dla którego nie wydano odpowiedniego atestu energetyczno-ekologicznego  

w klasie A lub równoważnej, pod warunkiem, iż urządzenie to służy do ogrzewania tylko 

jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania 

ciepła do pozostałych pomieszczeń. 

6. Ustala się następujące wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:  

1) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa, w tym drewno), które 

muszą być spełnione łącznie: 

a) kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły 

grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym  

i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW –Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 

jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data 

potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być starsza niż 5 lat, licząc 

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,  

b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, 

c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 

umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania 

określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła); 

2) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących; 

3) wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE; 

4) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania 

budynku/mieszkania na ciepło; 

5) wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe; 

6) instalacja musi być zamontowana zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi 

normami oraz zaleceniami producenta. 

 

Rozdział 2. 

Ogóle zasady udzielania dotacji 

§3 

1. Dotację mogą uzyskać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.). 

2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 1, 

posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym  

w granicach administracyjnych Gminy.  

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2 prowadzi działalność gospodarczą lub 

działalność rolniczą, to dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 

dopuszczalności tej pomocy określonych w:  

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 

31grudnia 2020r. z uwzględnieniem 6–miesięcznego okresu przejściowego; 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r. ze zm.); 

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie 

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 



minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28 czerwca 

2014r.). 

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym 

budynku jednorodzinnym, danym lokalu w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub 

danym budynku wielorodzinnym w przypadku wspólnot mieszkaniowych. 

5. Podmioty wskazane w ust. 2 mogą uzyskać dotację na likwidację ogrzewania węglowego 

i zastąpienie go proekologicznym systemem grzewczym tylko jeden raz na rok, 

niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości na terenie Gminy. 

 

§4 

Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji 

przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):  

1) koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych; 

2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania. 

 

§5 

1. Dotacja nie może być wykorzystana na:  

1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub 

kotłów na przepracowany olej; 

2) przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.; 

3) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach; 

4) zakup i montaż ogrzewania kominkowego; 

5) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego; 

6) wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej 

lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego; 

7) modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego; 

8) zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu, czy pokrycie 

kosztów przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji; 

9) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą. 

2. Dotacja nie może zostać udzielona na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w §4, 

jeśli na to przedsięwzięcie została udzielona dotacja z innych źródeł zewnętrznych. 

 

§6 

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, 

spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz trwale związane z 

instalacją grzewczą nieruchomości. 

 

§7 

Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu 

mieszkalnego. 

 

 

Rozdział 3. 

Wysokość dofinansowania i tryb postępowania 

§8 

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, nie więcej jednak niż 

4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na jednego beneficjenta. 

 

 



§9 

1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy. Datą złożenia 

wniosku jest dzień jego wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.  

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.  

4. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem nowego 

źródła ciepła, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca każdego roku, począwszy od dnia 

wejścia w życie uchwały, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności 

zgłoszeń.  

6. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do 

uzupełnienia, podlegają odrzuceniu. O konieczności uzupełnienia wniosku, 

wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, wraz z podaniem terminu złożenia 

brakujących/skorygowanych dokumentów (maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do uzupełnienia). 

7. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.  

8. Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zgodności opisu zamierzonego 

działania ze stanem faktycznym. Kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik Urzędu 

Gminy i sporządza z niej protokół. O kontroli Wnioskodawca zostanie zawiadomiony 

telefonicznie, bądź pisemnie (w przypadku braku możliwości zawiadomienia 

telefonicznego).  

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz. 

10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§10 

1. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, c i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku 

mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, 

zobowiązane są dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich 

współwłaścicieli. 

2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska, w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji o której mowa 

w §2, zobowiązane są do załączenia:  

1) uchwały powołującej zarząd lub umowy powierzającej zarządzanie nieruchomością 

zarządcy – podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową; 

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na wymianę źródła ogrzewania, 

wyrażoną w formie uchwały; 

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich 

właścicieli, poświadczone przez zarządcę. 

3. Podmiot ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis lub de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis  w rolnictwie oraz pomocy 

de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

wciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie; 



2) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze. zm.) lub 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz.U. z 2010r., Nr 121, poz. 810). 

4. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie 

może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach 

wymienionych w §3 ust. 3. 

 

§11 

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w 

budżecie Gminy. 

 

§12 

1. Burmistrz może odmówić udzielenia dotacji w przypadku:  

1) niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie; 

2) wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy na dofinansowanie 

przedsięwzięć; 

3) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania 

przedsięwzięcia w danym roku budżetowym; 

4) braku możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w §9 ust. 8, z przyczyn 

leżących po stronie Wnioskodawcy; 

5) stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w §9 ust. 8, że zadeklarowane we 

wniosku kotły/piece/paleniska przewidziane do likwidacji zostały już zdemontowane 

lub nie są trwałym wyposażeniem lokalu; 

6) podania przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji; 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 prawidłowe, pod względem formalnym  

i merytorycznym wnioski, będą realizowane w pierwszej kolejności po zabezpieczeniu  

w budżecie dodatkowych środków w danym roku.  

3. W przypadku nie przyznania dotacji w danym roku, z powodu wyczerpania środków 

zarezerwowanych w budżecie Gminy, należy ponownie złożyć wniosek w kolejnym 

roku. 

 

§13 

1. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony (telefonicznie, w przypadku braku możliwości 

listownie) o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, 

zwanej dalej umową.  

2. Niestawienie się Wnioskodawcy do podpisania umowy uznaje się za rezygnację z dotacji, 

o ile przed upływem wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi do Burmistrza o 

zmianę tego terminu. 

 

§14 

Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego 

rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

 

 

 

 



§15 

1. Po zrealizowaniu inwestycji, maksymalnie wciągu 14 dni, wnioskodawca złoży wniosek 

o rozliczenie dotacji celowej wraz z następującymi dokumentami (kserokopiami – 

oryginały do wglądu):  

1) Fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane  

z zakupem i montażem nowego źródła ciepła (z potwierdzeniem dokonania zapłaty); 

2) Informacją o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, danymi 

technicznymi nowego źródła ciepła lub dokumentacją techniczną, zgodnie  

z warunkami określonymi w §2 oraz §6; 

3) Protokołem demontażu kotła na paliwo stałe, sporządzonym pomiędzy wnioskodawcą, 

a wykonawcą robót lub w przypadku demontażu pieca we własnym zakresie, złożenie 

pisemnego oświadczenia o jego demontażu, zgodnie z warunkami określonymi w §2; 

4) Zaświadczeniem wydanym przez kominiarza. 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej wraz z wykazem niezbędnych załączników 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§16 

Realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie, jednak nie 

później niż do 30 listopada danego roku.  

 

§17 

1. Wypłata dotacji może być poprzedzona przeprowadzeniem oględzin przez uprawnionych 

pracowników Urzędu Gminy w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania 

przedsięwzięcia.  

2. Gmina może dokonać weryfikacji dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków 

poprzez sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.  

3. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przez Wnioskodawcę prac związanych  

z podłączeniem nowego kotła do instalacji centralnego ogrzewania oraz złożenie wniosku 

o rozliczenie dotacji.  

 

§18 

Dotacja wypłacona zostanie na konto wskazane przez Beneficjenta we wniosku o rozliczenie 

dotacji celowej z budżetu Gminy, o którym mowa w §15, w terminie 21 dni od daty jego 

zatwierdzenia. 

 

§19 

1. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją  

i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości 

przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zrealizowanego zadania  

w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz wezwania Beneficjenta w celu złożenia 

wyjaśnień w przypadku nieprzestrzegania postanowień uchwały i umowy, np. w postaci 

zamontowania dodatkowego źródła ogrzewania na paliwo stałe.  

3. Jeżeli okres trwałości przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 będzie krótszy niż 5 lat, 

lub w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2 zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie 

zapisów uchwały i umowy, przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z należnymi 

odsetkami jak dla zaległości podatkowych na zasadach i w trybie określonym w ustawie  

z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.). 


