
UCHWAŁA NR XLVIII/320/18
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na 
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dzierżoniów:
G. Ziernik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Poz. 2517



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/320/18 
Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów 
na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

 
§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Dzierżoniów, zwana dalej dotacją, jest udzielana 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem  niskiej emisji, realizowanych 

na terenie gminy Dzierżoniów, obejmujących wymianę nieekologicznego źródła ciepła, zasilanego 

paliwem stałym lub biomasą, na proekologiczne: 

1) kotły gazowe; 

2) kotły na lekki olej opałowy; 

3) piece zasilane prądem elektrycznym; 

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 

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

2. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. kotła, 

pieca) – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego 

do użytkowania na terenie Polski. 

3. O udzielenie dotacji  mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, posiadającymi tytuł prawy do lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie;  

2) osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, ale nie prowadzące działalności gospodarczej 

w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane 

przedsięwzięcie, posiadające do niego tytuł prawny; 

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

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

4. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane w lokalu lub budynku mieszkalnym, 

do którego tytuł prawny przysługuje więcej niż jednemu współwłaścicielowi, wymagana jest zgoda 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, stanowiąca załącznik  nr 3, a dofinansowanie może być 

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

5. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła 

w nieruchomości objętej dotacją, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą za wyjątkiem: 

wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców 

przedstawiających wysokie walory estetyczne lub pieców objętych ochroną konserwatorską. 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego 

źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła 

zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa także 

obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem i uzyskania wymaganym 

prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń. 

7. Dotacja udzielana jest tylko raz dla odrębnego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego 

lub wielorodzinnego. 

8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowy z innych 

bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2517

annag
Podświetlony

annag
Podświetlony

annag
Podświetlony



§ 2. 1.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu 

gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków finansowych zarezerwowanych 

na ten cel w uchwale budżetowej. 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia określające w szczególności 

sposób, miejsce i termin ich składania w danym roku kalendarzowym będzie podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów www.ug.dzierzoniow.pl  
 

§ 3. 1. Dotacja będzie udzielana w wysokości 50% udokumentowanych i  poniesionych kosztów 

(brutto/netto*)  na zakup nowego źródła ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 1, jednak nie więcej niż 

4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 
 

*  kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje 
    odliczenie podatku VAT 
2. Dofinansowaniu nie podlegają: 

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

zainstalowanego źródła ciepła, oraz w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, 

np. domów letniskowych; 

2) koszt montażu źródła ciepła; 

3) koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych; 

4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych; 

5) koszt transportu i robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę. 
 
§ 4 1. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę, o którym mowa 

w §1 ust. 3, kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszych zasad. 

2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane na bieżąco 

według kolejności ich składania. 

3. Wnioski rozpatrywane będą przez komisję ds. oceny wniosków i rozliczenia dotacji, powołaną 

przez Wójta Gminy Dzierżoniów. 

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu 

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

telefonicznie) zostaną 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 wnioskodawcą umowa o udzielenie 

dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia, w której określone zostanie w szczególności: opis zadania, 

termin realizacji zadania, wysokość dotacji, tryb kontroli wykonania zadania, termin i sposób 

przekazania dotacji. 

7. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do zawarcia umowy,  w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje 

się za rezygnację z uzyskania dofinansowania. 

 
§5. 1. Po zakończeniu zadania, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszych zasad, wraz z  dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie przedsięwzięcia, w szczególności: 
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1) fakturę VAT / rachunek za zakup nowego źródła ciepła, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę, 

wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty, 

2) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę opinię 

zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego, 

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

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

z przeprowadzonych badań  potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, 

wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą 

w tym zakresie akredytację, 
5) w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ciepła z przyczyn określonych w § 1ust. 5 

niniejszych zasad, opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia pieca 

z przewodem kominowym, 

6) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości 

wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

7) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane). 

2. W przypadku złożenia 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, będzie traktowane jako podstawa do odmowy wypłaty 

przyznanej dotacji. 

4. Odbioru końcowego przedsięwzięcia dokonuje Komisja na podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawcę dokumentów, potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia, oraz na podstawie wizji, 

przeprowadzonej w miejscu realizacji zadania w obecności wnioskodawcy, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zaakceptowaniu 

przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów i podpisaniu pozytywnego końcowego protokołu 

odbioru przedsięwzięcia. 
 
§ 6. W przypadku zrealizowania całości lub części przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku 

o dotacje, w  tym zlikwidowania dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 

lub biomasą oraz instalację proekologicznego źródła ciepła, przedsięwzięcie może zostać objęte 

dofinansowaniem w przypadku spełnienia poniższych warunków: 

1) zrealizowania przedsięwzięcia w tym samym roku, co rok złożenia wniosku o dotacje, 

2) dostarczenia dokumentów poświadczających istnienie dotychczasowego źródła ciepła oraz innych 

dokumentów wymienionych w §5 ust. 1. 
 

§ 7. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 
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Załącznik nr  1 do zasad przyjętych  
Uchwałą  Nr  XLVIII/320/18 

Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 26 kwietnia 2018r. 

 
 

WNIOSEK  
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dzierżoniów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  

 
I.  Dane wnioskodawcy: 
 

1) Imię i nazwisko/nazwa* ………………………………………………………................................ 

2) PESEL*……………………………..seria i numer dowodu osobistego*…………………………. 

NIP*……………………………….…………REGON*………………………………………….. 

3) Adres zamieszkania/siedziby*:  

Miejscowość………………………Ulica ……………………… Nr domu/Nr lokalu…………....... 

4) Numer telefonu ……………………………………………………………………………………. 
 

II.  Lokalizacja zadania: 
 

Miejscowość…………………………Ulica………………………Nr domu/Nr lokalu ……………… 

nr ewidencyjny działki ……………………………………..obręb…………………………………...  
 

III.  Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 
 

 lokal mieszkalny        dom jednorodzinny  
 budynek wielorodzinny, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni, 

liczba lokali (jaka?) ………………… 
 

IV.  Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 
 

 własność 
 współwłasność (wymagane zgoda wszystkich współwłaścicieli)  
 użytkowanie wieczyste    
 
V. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania: 

 

1) Powierzchnia lokalu/domu mieszkalnego  : ………………………………….m2 
 

2) Planowane do likwidacji źródła ciepła (zaznaczyć właściwe, podać ilość): 
 piece kaflowe ………szt.     kominek …………szt.      
 kocioł stałopalny  ………szt.       inne (jakie?) …………………………………szt. 

 

3) Średnioroczne zużycie paliwa stałego spalanego w likwidowanym źródle ciepła 
       ……………ton węgla     ………..ton koksu     ………… m3 drewna  
 

4) Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła (zaznaczyć właściwe): 
 kocioł gazowy 
 kocioł na lekki olej opałowy 
 piec zasilany prądem elektrycznym        
 kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 
 kocił biomasowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 
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VI.  Planowany termin realizacji zadania: 
 

1) data rozpoczęcia:……………………………… 
2) data zakończenia:…………………………….. 
 
VII.  Planowany koszt  realizacji zadania (koszt zakupu nowego źródła ciepła): ……………... zł 
 
VIII.  Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja: 
 
                          

 
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta : ………………………………………………………… 
Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………………. 
 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am*  się z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 
środków  budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji, określonymi w uchwale nr ………………… Rady Gminy 
Dzierżoniów z dnia …………. i akceptuję postanowienia określone w ww. zasadach. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli  na każdym etapie realizacji zadania 
w celu potwierdzenia prawidłowości jego wykonania i rozliczenia. 

3. Oświadczam, że nie prowadzę  działalności gospodarczej w lokalu/budynku* mieszkalnym, 
w którym realizowane będzie zadanie. 

4. Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji dotowanego zadania 
przysługuje/nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do 
odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto). 

5. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Gminę Dzierżoniów, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku – dla potrzeb udzielenia dotacji. Jestem świadomy/a, że posiadam 
prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 
Załączniki: 
1) W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu 

współwłaścicielowi należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości udzieloną 
Wnioskodawcy. 

2) W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - 
osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością 
wspólną Zarządcy, uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na zmianę źródła ciepła, określającą 
zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub 
Zarządcy do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zawarcia umowy z Gminą Dzierżoniów 
oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie. 

 
 
 
 
…………………………………. 
   (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 2517



Załącznik nr 2 do zasad przyjętych 
Uchwałą  Nr  XLVIII/320/18 

Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 
WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Dzierżoniów 
na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  

 
Data zawarcia umowy: ………………… 
Nr umowy: ……………………………. 
Nazwisko, imię lub nazwa Wnioskodawcy: ……………………………………………………… 
 

I.  Charakterystyka wykonanego zadania: 
1) Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła: 

 kocioł gazowy 
 kocioł na lekki olej opałowy 
 piec elektryczny     
 kocioł węglowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 
 kocioł biomasowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 

 

2) Moc zainstalowanego źródła ciepła ………………… …………………………. kW  
 

II.  Wykaz dokumentów, potwierdzających wykonanie zadania i poniesione  koszty na zakup 
nowego źródła ciepła, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (zaznaczyć 
właściwe): 

 

1)  faktura VAT / rachunek z wyodrębnieniem wartości brutto/netto kosztów za zakup  
nowego źródła ciepła, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę, wraz  z  potwierdzeniem   
realizacji zapłaty (wypisać w tabeli): 

 

2)  w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę opinię 
    zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego, 

3)  w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, 
4)  w przypadku ogrzewania na paliwa stałe lub biomasę kserokopia certyfikatu lub sprawozdania 

     z przeprowadzonych badań  potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, 
     wg kryteriów zawartych w normie PN- EN303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą 
    w tym zakresie akredytację, 

5)  w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ciepła tj. pieca kaflowego wykorzysty- 
-wanego jako piec akumulacyjny przy ogrzewaniu elektrycznym, pieca przedstawiającego 
wysokie walory estetyczne lub pieca objętego ochroną konserwatorską, opinię kominiarską 
potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym, 

6)  protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości 
     wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

7)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane). 
 

III.  Oświadczam, że: 
1)  zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w nieruchomości objętej 

    zgłoszeniem, zasilane paliwami stałymi lub biomasą, 
2)  poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione w części II niniejszego 

    wniosku, nie zostały pokryte z innych bezzwrotnych źródeł finansowania, 
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji. 

 
…………………………………. 
   (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Lp. Nr faktury/rachunku 
wystawca faktury Data wystawienia Nazwa towaru  Kwota 

netto 
Kwota 
brutto 

1. 
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Załącznik nr  3 do zasad przyjętych 
Uchwałą  Nr  XLVIII/320/18 

Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 
ZGODA WSPÓŁWŁA ŚCICILI NIERUCHOMO ŚCI 

 
(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………….……….…...…….., 

(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały/a …………………………………………….…………………………...…..…..…, 

(adres: miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu) 
 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr……………………PESEL ……………….…..…..…, 
 

 
oświadczam, że 

 

będąc współwłaścicielem lokalu/budynku* mieszkalnego zlokalizowanego 

przy ulicy................................................. w  miejscowości …………………………..…………; 

działka nr ewidencyjny …………………..………... obręb ………………...……..….……………..         

wyrażam zgodę na wymianę znajdującego się w ww. nieruchomości nieekologicznego źródła, 

zasilanego paliwem stałym lub biomasą na proekologiczne, tj: (właściwe zaznaczyć) 

 kocioł gazowy 

 kocioł na lekki olej opałowy 

 piec zasilany prądem elektrycznym     

 kocioł węglowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 

 kocioł biomasowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 
 

realizowaną w ramach Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 
 
przez  Pana/Panią*  ……………………………………………………………………..…….…, 
                                                    (imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na ww. zadanie) 

 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am*  się z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji, określonymi w Uchwale Nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. i akceptuję postanowienia określone w ww. zasadach. 

 
 
………………………………………..        ………………………………………….. 

data, miejscowość      czytelny podpis współwłaściciela 
 
 
Uwaga! 
W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedłożyć zgodę każdego z osobna. 
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