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Załącznik do uchwały  

Rady Gminy Wieliszew  

nr XIV/169/2020 

z dnia 23.01.2020 r. 

R E G U L A M I N  

udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego 

ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew 

§ 1. 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady przyznawania Dotacji  

z budżetu Gminy Wieliszew na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 

paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji, zwanej dalej 

„Dotacją”. 

§ 2. 

 

1. Udzielenie Dotacji, może nastąpić pod warunkiem, że nieruchomość, której dotyczy 

modernizacja źródła ciepła położona jest na terenie Gminy Wieliszew. 

2. Dotację mogą uzyskać podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 

z późn. zm.). 

3. Wnioskodawcami w zakresie udzielenia Dotacji mogą być podmioty legitymujące się 

tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa 

użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku 

zobowiązaniowego lub są posiadaczami samoistnymi nieruchomości (w przypadku 

innego prawa niż własność lub użytkowanie wieczyste Wnioskodawca powinien posiadać 

i przedłożyć w Urzędzie zgodę właściciela/współwłaściciela budynku). 

4. Osoby występujące w imieniu Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić stosowne 

pełnomocnictwo. 

§ 3 

 

1. Dotacja może być przeznaczona na modernizację systemu ogrzewania w budynkach lub 

lokalach mieszkalnych, obejmującą: 

1) wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł zasilany gazem lub 

biomasą; 

2) wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej. 

2. Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości Wnioskodawca. 

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

budynku/lokalu mieszkalnym. 

4. Dotacji nie podlegają koszty zakupu i montażu systemów grzewczych w nowo 

wybudowanych obiektach. 
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5. Dotacja nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji i wykonania zewnętrznej 

instalacji gazowej. 

6. Dotacja przyznawana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych 

wydatków, po zakończeniu przedsięwzięcia na podstawie umowy o udzieleniu dotacji. 

7. Dotacja nie pokrywa wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę przed zawarciem 

umowy dotacyjnej z Gminą Wieliszew. 

8. Dotacja przyznana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (w przypadku, 

gdy dofinansowanie będzie dotyczyć budynków/lokalów służących działalności 

gospodarczej) stanowi pomoc de minimis, a udzielenie dotacji następuje na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.), rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 

717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 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 190 z 28.06.2014, str. 45); 

 

 

 

§ 4. 

 

1. Montowane urządzenia objęte Dotacją muszą być fabrycznie nowe i posiadać  

gwarancję oraz muszą być jedynymi urządzeniami grzewczymi centralnego ogrzewania 

w budynku lub lokalu, z wyjątkiem: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 

elektrycznym (zamontowania grzałek elektrycznych); 

2) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków. 

2. W przypadku zachowania źródeł ciepła ogrzewania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 

wnioskodawca zlikwiduje połączenie pieca z przewodem kominowym. 

3. Montowane kotły na biomasę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 muszą być wyposażone 

w automatyczny podajnik paliwa oraz nie mogą mieć możliwości zamontowania 

dodatkowego rusztu żeliwnego. 

4. Montowane kotły na biomasę muszą spełniać warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012. 

5. Montowane kotły na gaz muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej 

minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 811/2013 z 

dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2014/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego 

i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 

6. Nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 

7. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego Dotacją, 

określonego w § 3 ust. 1 oraz złożenia wniosku o rozliczenie Dotacji ustala się do dnia 

15 listopada roku, w którym została zawarta umowa o udzieleniu Dotacji. Rozliczenie 
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Dotacji przez Gminę następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku  

o rozliczenie Dotacji.  

 

§ 5. 

1. Wysokość Dotacji wynosi: 

1) do 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 75 % 

kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem 

nowego gazowego ogrzewania centralnego, 

2) do 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 75 % kosztów 

poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie i montaż gazowej instalacji 

wewnętrznej, 

3) do 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 50 % 

kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem 

nowego kotła ogrzewania centralnego na biomasę. 

2. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie wydatków finansowanych przez inne 

podmioty (zakaz podwójnego finansowania). 

 

§ 6. 

 

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek, złożony zgodnie ze wzorem wniosku 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zwany dalej „Wnioskiem”. 

2. Do Wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 

2) w przypadku wymiany kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł gazowy - 

umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej,  

3) w przypadku wymiany kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł gazowy wraz 

z wykonaniem i montażem gazowej instalacji wewnętrznej: 

a) umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej,  

b) prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenie na budowę instalacji gazowej, pozwalającą na budowę i odbiór 

instalacji gazowej. 

3. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot ubiegającego się o pomoc  

de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz 

pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  w roku podatkowym, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich go latach podatkowych, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie oraz 

pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  
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w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu 

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

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 

2010 Nr 121, poz. 810). 

§ 7. 

 

1. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych 

w niniejszym regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie zespół powołany 

przez Wójta Gminy Wieliszew. 

2. Wniosek o udzielenie Dotacji należy złożyć do Wójta Gminy Wieliszew przed 

rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania. 

3. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania - do czasu wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Dotacji. 

5. Wnioskodawcy, którzy złożyli niekompletne wnioski zobowiązani są do ich uzupełnienia 

w terminie 7 dni od dnia, doręczenia wezwania do uzupełnienia wniosku. Nie 

uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, skutkować będzie 

odmową udzielenia Dotacji. 

6. Wójt może odmówić udzielenia dotacji w przypadku: 

1) nie spełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie, 

2) wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy na wymianę źródeł ciepła 

centralnego ogrzewania, 

3) wskazanie we wniosku terminu realizacji zadania nie gwarantującego wykonania 

przedsięwzięcia w danym roku budżetowym. 

7. W przypadku wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy Wieliszew 

przeznaczonych na Dotacje w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane Wnioski 

rozpatrywane będą w pierwszej kolejności po zabezpieczeniu w budżecie dodatkowych 

środków, albo w latach następnych, z wyłączeniem sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona 

zmiany systemu ogrzewania przed podpisaniem umowy o Dotację. 

8. Wójt Gminy Wieliszew zawiera umowę o udzielenie dotacji przed zakupem i montażem 

nowego źródła ciepła. 

9. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego 

rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

10. Wnioski o dotację celową złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła 

centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy 

Wieliszew, uchwalonego uchwałą XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 

03.08.2018 r. złożone do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu będą 

rozpatrywane zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.  

 

§ 8. 
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Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie, w celu rozliczenia 

Dotacji Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa o udzielenie 

Dotacji zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Wieliszew Wniosek o wypłatę Dotacji, 

stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, wraz z oryginałami dokumentów: 

1) faktura*/ry * VAT na zakup lub zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania 

zasilanego gazem* lub biomasą*  wystawione na Wnioskodawcę (jeśli płatność została 

dokonana przelewem lub kartą należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub 

potwierdzenie dokonania płatności), 

2) faktura*/ry * VAT na wykonanie i montaż wewnętrznej instalacji gazowej wystawione 

na Wnioskodawcę, 

3) oświadczenie o demontażu i utylizacji dotychczas użytkowanego kotła podpisane przez 

Wnioskodawcę, 

4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła podpisany przez wnioskodawcę  

i wykonawcę robót (Załącznik nr 4), 

5) dokumenty techniczne potwierdzające, że zamontowany nowy kocioł spełnia: 

a) warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012, w przypadku kotłów na biomasę, 

b) klasę efektywności energetycznej co najmniej A, w przypadku kotłów gazowych,  

6) 5 zdjęć wykonanych na różnym etapie wymiany kotła (m.in. starego kotła, miejsca 

gdzie stał stary kocioł, nowego zainstalowanego kotła, w przypadku wnioskowania o 

udzielenie dotacji na montaż i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej - zdjecie 

instalacji gazowej na etapie montażu) podpisanych przez Wnioskodawcę, 

7) karta gwarancyjna wraz z podpisem i pieczątką potwierdzającą pierwsze uruchomienie 

przez uprawnionego serwisanta, 

8) kserokopia, złożonego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

zawiadomienia o zakończeniu budowy instalacji gazowej (w przypadku osób 

ubiegających się o Dotacje na montaż i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej). 

 

§ 9. 

 

Wypłata Dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie  

o Dotację. 


