
 

 

UCHWAŁA NR V/64/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

gminy Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła  

na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz wyższych efektów ekologicznych,  

planowane do realizacji na terenie gminy Wolbórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 2500) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, poz. 136, poz. 1564, poz. 1590, poz. 

1592, poz. 1648, poz. 1728, poz. z 2019 r. poz. 42) Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy 

Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod 

względem sprawności energetycznej oraz wyższych efektów ekologicznych, planowane do realizacji na terenie 

gminy Wolbórz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu 

 

 

Zbigniew Klewin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 marca 2019 r.

Poz. 1718



Załącznik do uchwały Nr V/64/2019 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Regulamin 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wolbórz  

na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze  

pod względem sprawności energetycznej oraz wyższych efektów ekologicznych, planowane do realizacji 

na terenie gminy Wolbórz 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkanio-

wym ze środków budżetu Gminy Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie 

źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz efektów ekologicznych, w tym 

na: 

1) ogrzewanie gazowe; 

2) ogrzewanie elektryczne; 

3) ogrzewanie olejowe; 

4) pompy ciepła; 

5) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie pa-

rametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające  

5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę 

badawczą; 

6) automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego 

spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały 

certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. 

§ 2. 1. Prawo do dotacji przysługuje, osobom fizycznym nie posiadającym statusu przedsiębiorcy oraz 

wspólnotom mieszkaniowym. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji celowej -rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

2) dotującym - rozumie się przez to Gminę Wolbórz; 

3) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, tj.: 

a) osobę fizyczną, której może być udzielona dotacja tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe, 

b) wspólnotę mieszkaniową; 

4) zadaniu - rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia (zadania) z zakresu ochrony środowiska, o któ-

rym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polega-

jącego na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej efektów eko-

logicznych w nieruchomości mieszkaniowej zlokalizowanej na terenie gminy Wolbórz, przyczyniającego 

się do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza; 

5) zmianie źródła ciepła na ekologiczne - rozumie się przez to trwałą likwidację istniejącego, nie ekologiczne-

go pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji (tradycyjne piece i kotły c.o. komorowe, zasypowe, opalane 

węglem, drewnem, koksem i miałem), o niskiej sprawności energetycznej i zastąpienie go ekologicznym 

systemem ogrzewania (ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła, automatyczne kotły retor-

towe opalane granulatem drzewnym i ekogroszkiem), w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie. 
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Rozdział 2 

Wysokość dotacji 

§ 3. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto dla 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

2. W przypadku zmiany systemu ogrzewania w całym budynku wielorodzinnym, kwota dofinansowania 

stanowi iloczyn kwoty dofinansowania określonej w ust. 1 dla mieszkania w budynku wielorodzinnym i liczby 

mieszkań. 

3. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą Wolbórz 

umowy i jej realizacja na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy, a w 

przypadku nie posiadania przez Wnioskodawcę rachunku bankowego, w kasie Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 

5. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie dotacji. 

Rozdział 3 

Zasady otrzymania dotacji 

§ 4. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca wykazany w §2 ust.1 regulaminu, który speł-

nia łącznie następujące warunki: 

1) dokona zmiany systemu ogrzewania opalanego (drewnem, węglem, koksem, miałem) na ekologiczne w 

nieruchomości mieszkaniowej zlokalizowanej na terenie gminy Wolbórz na warunkach określonych w ni-

niejszym regulaminie; 

2) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wy-

jątkiem kominków opalanych drewnem). 

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub mieszkanie w budynku wieloro-

dzinnym. 

3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonował wyłącznie ekologiczny system 

ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany pa-

liwem stałym (węglem, drewnem, koksem, miałem) bez automatycznego podawania opału zostanie fizycznie 

zlikwidowany. 

4. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod wa-

runkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 

pieca z przewodem kominowym; 

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszcze-

nia mieszkalnego. 

5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się: 

1) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania; 

2) koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania; 

3) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego 

źródła ogrzewania; 

4) koszt przyłącza gazowego z montażem pieca – instalacji grzewczej. 

6. Nie przyznaje się dotacji na: 

1) wymianę funkcjonujących kotłów klasy 3,4 opalanych ekogroszkiem z automatycznym podawaniem opału; 

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie 

stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego; 
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3) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła; 

4) budowę zewnętrznych sieci, energetycznych i gazowych; 

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników. 

7. Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 

pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania na 

terenie Polski. 

8. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalo-

wane. 

9. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub dofinansowa-

nych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

Rozdział 4 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o dota-

cję obejmującego: 

1) dane wnioskodawcy: imię nazwisko lub nazwę wspólnoty, adres zamieszkania lub siedziby wspólnoty; 

2) miejsce i rodzaj zamierzonego zadania – inwestycji; 

3) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja, lub informacja o braku konta; 

4) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w bu-

dynku wielorodzinnym. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy przedłożyć: 

- statut wspólnoty, 

- uchwałę o podjęcie zmiany sposobu ogrzewania, 

- dokument, z którego wynika, kto reprezentuje wspólnotę do zaciągania zobowiązań, 

- umowa z zarządcą wspólnoty jeśli jest zawarta, 

- inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotacje z Gminą Wolbórz; 

5) harmonogram rzeczowo – finansowy określający koszty wykonania inwestycji oraz szczegóły dotyczące 

planowanych urządzeń: parametry, producent, certyfikaty itp. 

2. Wniosek należy złożyć przed zakupem nowego, ekologicznego systemu ogrzewania i wymianą istnieją-

cego systemu ogrzewania. 

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia warunków regulaminu udzielania dotacji, wnioskodawca zostanie we-

zwany do uzupełnienia wniosku lub złożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia zostaną odrzucone. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Wolbórz można składać po wejściu w 

życie niniejszego regulaminu do 30 maja 2019 roku, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalenda-

rzowego. 

6. Rozpatrzenia wniosków nastąpi w terminie do 30 lipca 2019 roku i do 31 maja w latach następnych, a 

czynności tej dokona komisja powołana przez Burmistrza Wolborza . Komisja po przeprowadzeniu oględzin 

nieruchomości mieszkaniowej, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej istniejącego dotychczas ogrzewania, 

przełoży stanowisko w sprawie każdego wniosku. 

7. W zależności od ilości wniosków i wysokości środków przeznaczonych w budżecie na dotacje zostaną 

ogłoszone listy: 

1) realizacyjna w danym roku; 

2) rezerwowa dla wniosków, które spełniają warunki a z braku środków mogą być przesunięte na rok następny. 
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8. Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Wolborza zawrze umowę z Wnioskodawcą określającą wysokość 

dotacji, termin wykonania inwestycji sposób wypłacenia i rozliczenia dotacji. 

Rozdział 5 

Sposób udzielenia dotacji 

§ 6. 1. Podstawą przyznania dotacji będą dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę, po zawarciu umo-

wy z Gminą Wolbórz oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania, w tym dokumenty 

potwierdzające stan urządzenia grzewczego zgodnie z § 4 ust. 7 niniejszego regulaminu oraz dowód poniesio-

nych na realizację zadania kosztów (rachunki lub faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę, obejmujące 

zakresem dotację celową wskazaną w § 2 ust. 1). 

2. W przypadku naruszenia w ciągu 5 lat od rozliczenia dotacji, warunków eksploatacji urządzeń przekaza-

nych przez producenta, powodujących ponad normatywną emisje gazów spalinowych lub zainstalowanie dru-

giego źródła ogrzewania ,Wnioskodawca może być zobowiązany przez Gminę Wolborz do zwrotu dotacji. 

3. Wnioskodawca po wykonaniu zadania zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów w 

przypadku: 

1) ogrzewania gazowego: 

a) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Wolbórz. Jako nabywca winien figurować Wnioskodawca, 

b) warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu, 

c) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

d) decyzja starosty udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej; 

2) ogrzewania olejowego: 

a) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Wolbórz. Jako nabywca winien figurować Wnioskodawca, 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

3) ogrzewania elektrycznego: 

a) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Wolbórz. Jako nabywca winien figurować Wnioskodawca, 

b) protokół odbioru i oddania instalacji przez zakład energetyczny lub protokół odbioru instalacji wysta-

wiony przez uprawionego elektryka wraz z oświadczeniem, że zainstalowana moc jest wystarczająca i 

dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do zakładu energetycznego o jej zwiększenie; 

4) pompy ciepła: 

a) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Wolbórz. Jako nabywca winien figurować Wnioskodawca, 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

5) automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym lub ekogroszkiem: 

a) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Wolbórz. Jako nabywca winien figurować Wnioskodawca, 
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b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą stwierdzający spełnianie przez kocioł 

wszystkich parametrów związanych ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza 

odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 33-5:2012. 

4. Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 1. Dotacja wypłacana będzie w miarę posiadanych w budżecie Gminy Wolbórz środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

2. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na zadania słu-

żące ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, złożone kompletne wnioski zostaną rozpatrzone a ich 

realizacja zostanie za zgodą Wnioskodawcy przesunięta na rok następny. Wnioskodawca uzupełni dokumenty, 

które straciły swą ważność w myśl zapisów regulaminu. 
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