
Zał�cznik do Uchwały Nr XLVIII/320/18 

Rady Gminy Dzier�oniów 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z bud�etu Gminy Dzier�oniów 

na dofinansowanie przedsi�wzi�� zwi�zanych z ograniczeniem niskiej emisji 

§ 1. 1. Dotacja celowa z bud�etu Gminy Dzier�oniów, zwana dalej dotacj�, jest udzielana 

na dofinansowanie przedsi�wzi�� zwi�zanych z ograniczeniem  niskiej emisji, realizowanych 

na terenie gminy Dzier�oniów, obejmuj�cych wymian� nieekologicznego �ródła ciepła, zasilanego 

paliwem stałym lub biomas�, na proekologiczne: 

1) kotły gazowe; 

2) kotły na lekki olej opałowy; 

3) piece zasilane pr�dem elektrycznym; 

4) kotły na paliwa stałe lub biomas� charakteryzuj�ce si� parametrami, co najmniej jak dla kotłów 

5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012). 

2. Dotacja udzielana jest wył�cznie na zakup nowego �ródła ciepła (urz�dzenia grzewczego tj. kotła, 

pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniaj�cego normy i dopuszczonego 

do u�ytkowania na terenie Polski. 

3. O udzielenie dotacji  mog� ubiega� si�: 

1) osoby fizyczne, nieb�d�ce przedsi�biorcami, posiadaj�cymi tytuł prawy do lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, w którym ma by� realizowane przedsi�wzi�cie;  

2) osoby fizyczne, b�d�ce przedsi�biorcami, ale nie prowadz�ce działalno�ci gospodarczej 

w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, w którym ma by� realizowane 

przedsi�wzi�cie, posiadaj�ce do niego tytuł prawny;

3) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, których członkowie korzystaj� z ciepła 

wytworzonego ze wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków). 

4. W przypadku, gdy przedsi�wzi�cie b�dzie realizowane w lokalu lub budynku mieszkalnym, 

do którego tytuł prawny przysługuje wi�cej ni� jednemu współwła�cicielowi, wymagana jest zgoda 

wszystkich współwła�cicieli nieruchomo�ci, stanowi�ca zał�cznik  nr 3, a dofinansowanie mo�e by�

udzielone tylko jednemu Wnioskodawcy, któremu została udzielona ww. zgoda. 

5. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych �ródeł ciepła 

w nieruchomo�ci obj�tej dotacj�, zasilanych paliwami stałymi lub biomas� za wyj�tkiem: 

wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców 

przedstawiaj�cych wysokie walory estetyczne lub pieców obj�tych ochron� konserwatorsk�. 

W powy�szych przypadkach konieczne jest odł�czenie pieca od przewodu kominowego. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własn� odpowiedzialno�� doboru nowego 

�ródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak równie� zapewnia realizacj� wymiany kotła 

zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa tak�e 

obowi�zek sporz�dzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem i uzyskania wymaganym 

prawem opinii, pozwole� i zgłosze�. 

7. Dotacja udzielana jest tylko raz dla odr�bnego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego 

lub wielorodzinnego. 

8. Dotacja nie mo�e pokrywa� wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowy z innych 

bezzwrotnych �ródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 
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§ 2. 1.Wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsi�wzi�cia z bud�etu 

gminy b�dzie okre�lona w uchwale bud�etowej na dany rok. 

2. Wnioski b�d� rozpatrywane do momentu wyczerpania si� �rodków finansowych zarezerwowanych 

na ten cel w uchwale bud�etowej. 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsi�wzi�cia okre�laj�ce w szczególno�ci 

sposób, miejsce i termin ich składania w danym roku kalendarzowym b�dzie podane do publicznej 

wiadomo�ci na stronie internetowej Urz�du Gminy Dzier�oniów www.ug.dzierzoniow.pl  

§ 3. 1. Dotacja b�dzie udzielana w wysoko�ci 50% udokumentowanych i  poniesionych kosztów 

(brutto/netto*)  na zakup nowego �ródła ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 1, jednak nie wi�cej ni�

4000 zł (słownie: cztery tysi�ce złotych). 

*  kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje 

    odliczenie podatku VAT

2. Dofinansowaniu nie podlegaj�: 

1) koszt systemów grzewczych w nowobudowanych obiektach, w których dotychczas nie było 

zainstalowanego �ródła ciepła, oraz w nieruchomo�ciach wykorzystywanych sezonowo, 

np. domów letniskowych; 

2) koszt monta�u �ródła ciepła; 

3) koszt zakupu przeno�nych urz�dze� grzewczych; 

4) koszt przył�czy gazowych i energetycznych; 

5) koszt transportu i robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawc�. 

§ 4 1. Podstaw� ubiegania si� o dofinansowanie jest zło�enie przez Wnioskodawc�, o którym mowa 

w §1 ust. 3, kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, na formularzu stanowi�cym zał�cznik nr 1

do niniejszych zasad.

2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji b�d� rozpatrywane na bie��co 

według kolejno�ci ich składania. 

3. Wnioski rozpatrywane b�d� przez komisj� ds. oceny wniosków i rozliczenia dotacji, powołan�

przez Wójta Gminy Dzier�oniów. 

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu 

wnioskodawcy do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (pisemnie lub 

telefonicznie) zostan� odrzucone. 

5. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz 

terminie podpisania umowy lub o jego odrzuceniu. 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana z wnioskodawc� umowa o udzielenie 

dotacji na dofinansowanie przedsi�wzi�cia, w której okre�lone zostanie w szczególno�ci: opis zadania, 

termin realizacji zadania, wysoko�� dotacji, tryb kontroli wykonania zadania, termin i sposób 

przekazania dotacji. 

7. Nieprzyst�pienie wnioskodawcy do zawarcia umowy,  w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje 

si� za rezygnacj� z uzyskania dofinansowania. 

§5. 1. Po zako�czeniu zadania, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji na formularzu 

stanowi�cym zał�cznik nr 2  do niniejszych zasad, wraz z  dokumentami potwierdzaj�cymi 

wykonanie przedsi�wzi�cia, w szczególno�ci: 
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1) faktur� VAT / rachunek za zakup nowego �ródła ciepła, wskazuj�ce wnioskodawc� jako nabywc�, 

wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty, 

2) w przypadku urz�dze� na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomas� opini�

zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowo�ci podł�czenia do przewodu kominowego, 

3) w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, 

4) w przypadku ogrzewania na paliwa stałe lub biomas� kserokopia certyfikatu lub sprawozdania 

z przeprowadzonych bada�  potwierdzaj�cych, �e zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, 

wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanych przez jednostk� posiadaj�c�

w tym zakresie akredytacj�,

5) w przypadku pozostawienia dotychczasowego �ródła ciepła z przyczyn okre�lonych w § 1ust. 5 

niniejszych zasad, opini� kominiarsk� potwierdzaj�c� trwałe usuni�cie poł�czenia pieca 

z przewodem kominowym, 

6) protokół odbioru ko�cowego lub o�wiadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowo�ci 

wykonanych robót z obowi�zuj�cymi przepisami i normami,

7) pozwolenie na budow� lub zgłoszenie (je�eli jest wymagane). 

2. W przypadku zło�enia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wnioskodawca zostanie 

wezwany do jego uzupełnienia (pisemnie lub telefonicznie) w terminie wskazanym w wezwaniu. 

3. Nieuzupełnienie wniosku o rozliczenie dotacji lub uzupełnione go po upływie terminu wskazanego 

w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, b�dzie traktowane jako podstawa do odmowy wypłaty 

przyznanej dotacji. 

4. Odbioru ko�cowego przedsi�wzi�cia dokonuje Komisja na podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawc� dokumentów, potwierdzaj�cych wykonanie przedsi�wzi�cia, oraz na podstawie wizji, 

przeprowadzonej w miejscu realizacji zadania w obecno�ci wnioskodawcy, w terminie 30 dni od dnia 

zło�enia wniosku o rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wypłata dofinansowania nast�pi po zako�czeniu realizacji przedsi�wzi�cia, zaakceptowaniu 

przedło�onych przez wnioskodawc� dokumentów i podpisaniu pozytywnego ko�cowego protokołu 

odbioru przedsi�wzi�cia. 

§ 6. W przypadku zrealizowania cało�ci lub cz��ci przedsi�wzi�cia przed zło�eniem wniosku 

o dotacje, w  tym zlikwidowania dotychczasowego �ródła ciepła zasilanego paliwem stałym 

lub biomas� oraz instalacj� proekologicznego �ródła ciepła, przedsi�wzi�cie mo�e zosta� obj�te 

dofinansowaniem w przypadku spełnienia poni�szych warunków: 

1) zrealizowania przedsi�wzi�cia w tym samym roku, co rok zło�enia wniosku o dotacje, 

2) dostarczenia dokumentów po�wiadczaj�cych istnienie dotychczasowego �ródła ciepła oraz innych 

dokumentów wymienionych w §5 ust. 1. 

§ 7. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje si� ustaw� z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.
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