UCHWAŁA NR XXVI.242.2021
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 400a pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka
uchwala, co następuje:
§1Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej wymianie dotychczasowych
źródeł ciepła, zasilanych (opalanych) paliwem stałym, na nowe źródła ciepła, o zmniejszonej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Dąbrówka
w brzmieniu określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § l , określa uchwała
budżetowa na dany rok.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnies&Ka Gnjglas

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.242.2021
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§11. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrówka na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej wymianie
dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych (opalanych) paliwami stałymi na nowe źródła ciepła
o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Dąbrówka. Nowe źródła ciepła, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to - proekologiczne
ogrzewanie (kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na ekogroszek, kotły na pellet drzewny, kotły
zgazowujące drewno, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła
powietrze/powietrze, gruntowe pompy ciepła).
2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła, zobowiązany jest przed złożeniem
wniosku o udzielenie dotacji, do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do jego
postanowień.
§2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dąbrówka;
2) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrówka;
3) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dąbrówka;
4) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219zpóźn. zm.), wstępujący
o udzielenie dotacji;
5) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy dotację celową w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), przeznaczoną
na dofinansowanie realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza określonej w niniejszym
Regulaminie;
6) umowie dotacji - rozumie się przez to umowę dotacji zawartą pomiędzy Gminą Dąbrówka
a Wnioskodawcą, określającą szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia dotacji;
7) dotychczasowym źródle ciepła - rozumie się przez to zamontowane w budynku niskosprawne i nie
ekologiczne kotły, piece bądź kominki opalane (zasilane) paliwem stałym (w szczególności: węglem,
koksem, miałem, drewnem), stanowiące główne źródło centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody
użytkowej w budynku;
8) kotle/piecu gazowym - rozumie się przez to źródło ciepła (kocioł/piec) zasilane paliwem gazowym
ziemnym lub gazem płynnym (ciekłym) ze zbiornika naziemnego lub podziemnego i który musi spełniać
wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu
Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej;

9) ogrzewaniu elektrycznym - rozumie się przez to wszelkie źródła ciepła zasilane prądem elektrycznym,
m.in.: kotły/piece elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody, grzejniki elektryczne, maty i kable
grzejne, folie grzewcze, panele grzewcze na podczerwień, kominki elektryczne;
10) pompie ciepła powietrze/woda - rozumie się przez to pompy ciepła powietrze/woda które muszą
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub
Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła
muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A+ (dla temperatury zasilania 55 C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
11) pompie ciepła powietrze/powietrze - rozumie się przez to pompy ciepła powietrze/powietrze muszą
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja
2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r.
ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu
do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu
umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
12) gruntowej pompie ciepła - rozumie się przez to pompy ciepła, które muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji
(UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r.
ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła
muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
13) kotle olejowym - rozumie się przez to kocioł, który musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu
Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR
812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym
dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
14) kotle na ekogroszek, pellet drzewny i zgazowujący drewno - rozumie się przez to kotły, które muszą
spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.
100) oraz muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń w przypadku kotłów na pellet
drzewny i zgazowujących drewno klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej, natomiast kotły na węgiel z automatycznym podajnikiem muszą posiadać
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B zgodną
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1 187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej;
15) nowym źródle ciepła - rozumie się przez to fabrycznie nowe źródło ciepła;
16) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza,
o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na nowe
źródło ciepła;
17) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§3.
1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się Wnioskodawcy legitymujący się tytułem prawnym do budynku (do
nieruchomości zabudowanej budynkiem) wynikającym z prawa własności.
2. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku może być udzielona tylko jeden raz.
3. O udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem §4, można ubiegać się dla:
1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
2) lokalu mieszkalnego (w budynku wielorodzinnym) stanowiącego odrębny przedmiot własności;
3) budynku nie mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
4. Dotacja może zostać przyznana na wymianę każdego z dotychczasowych źródeł ciepła, nawet gdy:
1) w budynku funkcjonuje kilka, niezależnych od siebie źródeł i systemów ogrzewania, pod warunkiem,
że nie służą one do ogrzewania tej samej powierzchni użytkowej;
2) w budynku system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej obsługiwane były przez dwa
odrębne źródła ciepła (kotły/piece), pod warunkiem, iż nowe źródło ciepła będzie urządzeniem
(kotłem/piecem) dwufunkcyjnym, czyli jednocześnie zapewniającym centralne ogrzewanie oraz ciepłą
wodę użytkową.
§4.
Dotacja nie obejmuje i nie może pokrywać wydatków:
1) sfinansowanych lub dofinansowanych z dotacji lub zwrócone wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie ze
środków publicznych. Dofinansowaniu podlegają wydatki lub ta ich część która nie została objęta innym
dofinansowaniem ze środków publicznych.
2) poniesionych na zakup i montaż źródeł ciepła w nowo wybudowanych obiektach lub będących
w budowie;
3) poniesionych na zakup i montaż źródeł ciepła w obiektach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach
letniskowych;
4) poniesionych na zakup i montaż źródeł ciepła przed podpisaniem umowy dotacji;
5) w związku z opracowaniem projektu instalacji i jej wykonania;
6) na roboty wykonane siłami własnymi przez Wnioskodawcę.
§5.
Nowe źródła ciepła powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
1) muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) i zamontowanymi po raz pierwszy,
posiadającymi atesty dopuszczające je do powszechnego użytku oraz co najmniej dwuletnią gwarancję;
2) kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymogi ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012);
3) muszą być jedynymi źródłami ciepła (urządzeniami grzewczymi centralnego ogrzewania) w danym
budynku;
4) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło;
5) powinny charakteryzować się sezonową sprawnością równą lub większą niż 89%.

Rozdział 3.
Warunki udzielenia dotacji
§6.
1. Gmina Dąbrówka udziela dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć służących
ochronie powietrza, polegających na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, w
budynkach położonych na terenie Gminy Dąbrówka, przy spełnieniu warunków określonych
w Regulaminie.
2. Dotacja jest udzielana po zawarciu umowy oraz spełnieniu wszystkich warunków.
3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Dąbrówka wdanym roku
budżetowym.
§7.
Warunkiem udzielenia dotacji jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
1) dotychczasowym źródłem ciepła w budynku Wnioskodawcy jest źródło ciepła na paliwo stałe;
2) Wnioskodawca zobowiązuje się do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego
(zasilanego) paliwem stałym, stanowiącego główne źródło centralnego ogrzewania lub ciepłej wody
użytkowej w tym budynku, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu;
3) Wnioskodawca zakupi i zamontuje nowe źródło ciepła z zachowaniem warunków określonych
w Regulaminie;
4) przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodne z wymogami prawa, w tym budowlanego;
5) Wnioskodawca zachowa procedurę ubiegania się o dotację określoną w Regulaminie.
§8.
Od zasady likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego (zasilanego) paliwem stałym można odstąpić
w przypadku:
1) gdy źródło to (piec/kominek) przedstawia wysokie walory estetyczne lub jest objęte ochroną konserwatora
zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia jego podłączenia z przewodem kominowym;
2) kominka, opalanego drewnem, bez płaszcza wodnego, czyli takiego który nie jest podłączony do
centralnego ogrzewania budynku.
§9.
1. Dotacja udzielana będzie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie przez
Wnioskodawcę.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych (kwalifikowanych) do realizacji
przedsięwzięcia, tj. w szczególności:
a) kosztów demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym;
b) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła wymienionego w § 1;
c) kosztów zakupu i montażu osprzętu niezbędnego do instalacji i funkcjonowania nowego źródła ciepła,
w tym np. zasobnika ciepłej wody użytkowej, sterownika itp.
4. Wypłata dotacji następuje po zakończeniu przedsięwzięcia, pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia
zgodnie z umową i Regulaminem oraz pod warunkiem złożenia rozliczenia przedsięwzięcia, o którym
mowa w §12.

Rozdział 4.
Tryb udzielenia dotacji
§

10.

1. Dotacja udzielana jest na wniosek.
2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
pocztą lub przez e-PUAP nie później niż do dnia 30 września danego roku kalendarzowego (decyduje
data wpływu do Organu). Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem
ust. 4.
Przy składaniu wniosku w formie elektronicznej należy pamiętać, że aby wniosek mógł być rozpatrzony
wymagany jest zaufany profil na ePUAP lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjąć wniosek złożony po terminie,
o którym mowa w ust. 3, jednak nie później niż do dnia 15 października danego roku
kalendarzowego.
5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku
0 udzielenie dotacji, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami do wniosku, określonymi w tym wzorze oraz w dalszej treści
Regulaminu.
6. Wnioski o udzielenie dotacji, pod rygorem odmowy jej udzielenia, należy składać przed dokonaniem
demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz przed dokonaniem zakupu i montażu nowego
źródła ciepła, które ma być objęte wnioskowaną dotacją.

7. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie oprawie do nieruchomości (budynku / lokalu), zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do Regulaminu;
2) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) jeżeli w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji prowadzona jest działalność gospodarcza lub
rolnicza - oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności;
4) jeżeli wniosek o udzielenie dotacji złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli nieruchomości oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na
wymianę źródła ciepła objętą wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) jeżeli wniosek składa pełnomocnik W nioskodawcy - pełnomocnictwo.
7. Wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą weiyfikacji w zakresie spełnienia wymogów formalnych
1merytorycznych, określonych w Regulaminie, przez pracownika Urzędu Gminy.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (wniosek niekompletny), Wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawiony zostanie bez
rozpatrzenia. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia nowego kompletnego wniosku.
9. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do czasu wyczerpania
środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w danym roku budżetowym. W przypadku
wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy przeznaczonych na udzielenie dotacji w danym
roku kalendarzowym, niezrealizowane (nierozpatrzone) wnioski rozpatrywane będą w kolejnym roku
kalendarzowym, według kolejności ich złożenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca nie zrealizował
przedsięwzięcia przed rozpatrzeniem wniosku i przyznaniem środków (nie dokonał likwidacji-demontażu
dotychczasowego źródła ciepła oraz nie dokonał zakupu nowego źródła ciepła) oraz pod warunkiem
posiadania środków w budżecie na ten cel w następnym roku kalendarzowym.

10. O przyznaniu dotacji oraz terminie i miejscu zawarcia (podpisaniu) umowy Wnioskodawca informowany
jest telefonicznie (na numer telefonu wskazany we wniosku) lub mailem (na adres mailowy wskazany we
wniosku). W przypadku, gdy Wnioskodawca nie przystąpi do zawarcia umowy w pierwszym terminie,
o nowym terminie podpisania umowy zawiadamiany jest ponownie na piśmie.
11. Nie przystąpienie przez Wnioskodawcę do podpisania umowy we wskazanym drugim terminie uznaje się
za rezygnację z dotacji, o ile przed upływem tego terminu Wnioskodawca nie wystąpi do Wójta Gminy
o zmianę tego terminu.
12. Wnioskodawca zawierając umowę z Gminą, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego
rozliczenia w terminie i na zasadach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz
zaleceniami producenta.
13. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które ma być udzielona dotacja, Wnioskodawca
składa wniosek o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
Regulaminu.
14. Pozytywny wynik analizy przedłożonych dokumentów o wypłatę dotacji jest warunkiem wypłaty dotacji.
§11.
1. Dotacja przyznana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (w związku z nieruchomością
wykorzystywaną do jej prowadzenia) stanowi pomoc de minimis, a udzielenie dotacji następuje
dodatkowo na zasadach określonych w:
1) 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. U. UE L Nr
352 z 24.12.2013 r.),
2) 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, s. 9, z późn, zm.)
3) 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, s. 45, z późn. zm.);
2. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć dokumenty, o których mowa
w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), tj
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
0 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
1przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie.

Rozdział 5.
Sposób rozliczenia dotacji i warunki wypłaty dotacji
§

12.

1. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem i umową.
2. Podstawą wypłaty dotacji jest wniosek o wypłatę dotacji złożony do Wójta Gminy przez Wnioskodawcę
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
1) kopię faktury (faktur) VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na
realizację przedsięwzięcia (kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z osprzętem,
określonego w umowie zawartej z Wnioskodawcą wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty należności
wynikających z tej faktury;
2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę
i Wykonawcę robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do Regulaminu.
3) kopie dokumentów technicznych potwierdzających, że nowe źródło ciepła charakteryzuje się sezonową
sprawnością równą lub większą niż 89% oraz certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) w przypadku kotłów na paliwo stałe.
4) oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym
(pieca / kotła / kominka), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.
5) fotografie zamontowanego nowego źródła ciepła w lokalizacji zgodnej z podpisaną Umową dotacji.
4. Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 do wglądu
pracownika Urzędu Gminy, celem poświadczenia kopii tych dokumentów za zgodność z oryginałem.
5. Faktura (faktury), o której mowa w ust. 3 pkt 1 powinna być wystawiona i opłacona po zawarciu umowy
dotacji, ze wskazaniem Wnioskodawcy jako Nabywcy.
§13.
1. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego dotacją, określonego w § 6, oraz
złożenia wniosku o rozliczenie dotacji ustala się do dnia 15 listopada danego roku, w którym została
zawarta umowa o udzieleniu dotacji.
2. Wypłata dotacji przez Gminę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia
zgodnie z Regulaminem.
3. Jeżeli Wnioskodawca nie zrealizuje przedsięwzięcia w wyznaczonym w umowie terminie lub w tym
terminie nie dokona rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, nie otrzyma dofinansowania w postaci dotacji

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agniepfka Gryglas

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą nr
XXVI.242.2021 Rady Gminy
Dąbrówka z dnia 28.06.2021 r.

-

Wzór

-

Dąbrówka, dnia................... r.

Wójt Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

I. Dane Wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

2. Adres zamieszkania/siedziby
3. Numer telefonu oraz adres e-mail
4. PESEL (dot. osoby fizycznej)

5. NIP/REGON (dot. działalności gospodarczej)
6. Nr rachunku bankowego właściwy do wypłaty dotacji

II. Składający wniosek:
osoba fizyczna
osoba prawna
przedsiębiorca
inny podmiot (wpisać jaki)...............................................................................................................................
III. Lokalizacja inwestycji:
1. Adres lokalu/budynku:2
2. Nr
3. Nazwa

ewidencyjny
obrębu

działki:
ewidencyjnego

IV. Charakterystyka zadania
1. Dotychczasowe

2. Nowe

źródło

źródło

ciepła

ciepła

(opis,

(opis,

wg

wg

Regulaminu):

Regulaminu):

3. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):.......................................... zł
4. Wnioskowana kwota dotacji (kwota brutto)............................................................................. zł
5. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu:......................m2
6. Planowany termin rozpoczęcia prac:............................................................................................................
7. Planowany termin zakończenia prac:...................................................................................................
8. W przypadku budynku wielorodzinnego / wielolokalowego: liczba lokali mieszkalnych, których dotyczy
realizacja wymiany źródła ciepła ....................................................................
9. Przyłącze do sieci gazowej w budynku: istniejące / nowe *......................... (prosimy podać rok
przyłączenia budynku do sieci gazowej lub podpisania umowy z dystrybutorem).
Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym wnioskiem;
2) zapoznał się z treścią Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
służących ochronie powietrza na terenie Gminy Dąbrówka i akceptuje jego warunki;
3) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Załączniki do wniosku (oryginały lub kopie po okazaniu oryginałów):
1) oświadczenie oprawie do nieruchomości (budynku / lokalu), zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do Regulaminu-,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu-,
3) * jeżeli w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji prowadzona jest działalność gospodarcza
lub rolnicza - oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności;
4) * jeżeli wniosek o udzielenie dotacji złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli nieruchomości oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na
wymianę źródła ciepła objętą wnioskiem o udzielenie dotacji;
5) * jeżeli wniosek składa pełnomocnik Wnioskodawcy - pełnomocnictwo;

(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców)

Uwagi:
1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez
wstawienie znaku X.
2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Dąbrówka.
3. * - Niepotrzebne skreślić

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu złożenia wniosku o udzielenie dotacji
celowej na wymianę źródła ciepła. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem
decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
w Dąbrówce, reprezentowany przez Wójta Gminy Dąbrówka, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252
Dąbrówka. W Urzędzie Gminy Dąbrówka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: : iod@dabrowka.net.pl. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Rozdziale VI Regulaminu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu gminy Dąbrówka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie powietrza.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

A g n iesz/a Gryglas

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą nr
XXVI.242.2021 Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.06.2021 r.
-

Wzór

-

Dąbrówka, dnia................... r.

Wnioskodawca* /Wnioskodawcy*:

(imię, nazwisko, adres i telefon)

OŚWIADCZENIE
o prawie do nieruchomości
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości (budynku /
lokalu) położonej w ..................................................................przy
ul.............................................................. n r .................... , nr ew. działki............................... ,
na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wymianę
źródła ciepła.
Tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością na cele budowlane:
(przykładowo: własność, współwłasność):

* - Niepotrzebne skreślić

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminv Dąbrówka
Agnieszjfla Gryglas

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą
nr XXVI.242.2021 Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.06.2021 r.

—

Wzór —

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
Typ planowanego do zamontowania kotła:

Parametry techniczne podane przez producenta (np. moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa):

Lp.

1.

Nazwa etapu zadania

2.

Demontaż pieca lub kotła
centralnego
ogrzewania na paliwo stałe
Zakup nowego źródła
ogrzewania

3.

Montaż nowego źródła
ogrzewania

4.

5.

Planowany
koszt
całkowity
brutto
[zł]

Źródła
finansowania
(np. środki własne,
inne dotacje)

Przyznana wysokość
dotacji celowej
Termin
(wypełnia pracownik
realizacji
Urzędu Gminy
Dąbrówka)

Zakup automatyki wewnętrznej
i zewnętrznej służącej do
obsługi
nowego źródła ogrzewania
Inny (podać nazwę etapu
zadania):
SUMA:

(data oraz czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą
nr XXVI.242.2021 Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.06.2021 r.

-

Wzór

—

Dąbrówka, dnia................... r.
Wnioskodawca* /Wnioskodawcy*:

(imię, nazwisko, adres i telefon)
WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
Zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na terenie
nieruchomości położonej w ...........................................................................przy
ul.................................................................. n r ..............., nr ew. działki:.................................. ,
zgodnie z umową dotacji n r ......................................................... z dnia................................
Załączniki do wniosku (oryginały lub kopie po okazaniu oryginałów):
1) kserokopię faktury (faktur) VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na
realizację przedsięwzięcia (kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z osprzętem) wraz
z potwierdzeniem dokonania zapłaty należności wynikających z tej faktury (faktur);
2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego i podpisanego przez Wnioskodawcę
i Wykonawcę robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 5 do Regulaminu.
3) kopie dokumentów technicznych potwierdzających, że nowe źródło ciepła charakteryzuje się sezonową
sprawnością równą lub większą niż 89%.
4) oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (pieca
/ kotła / kominka), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.
5) fotografie zamontowanego nowego źródła ciepła w lokalizacji zgodnej z podpisaną Umową dotacji.

* - Niepotrzebne skreślić
(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminv Dąbrówka
Agnies/Ka Gryglas

Załącznik Nr 5 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą
nr XXVI.242.2021 Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.06.2021 r.

-

Wzór —

Dąbrówka, dnia................... r.
Zamawiający (Inwestor):

(imię, nazwisko, adres i telefon)
PROTOKÓŁ
montażu nowego źródła ciepła
WYKONAWCA

(nazwa firmy/ adres/NIP Wykonawcy i dane uprawnionego instalatora, telefon)
1. potwierdza, że w dniu........................
na terenie nieruchomości położonej w ...
...........przy
ul.............................................................. .... n r ...... ......, nr ew. działki:...........
zamontowane zostało nowe źródło ciepła w postaci

(rodzaj źródła ciepła [piec/kocioł], zasilanie [jakie paliwo], marka [producent], model, rok produkcji,
osprzęt)
2. potwierdza, że ww. instalacja została wykonana zgodnie z prawem budowlanym, jest sprawna i gotowa do
użytku: tak / nie*
3. potwierdza kompletność wykonanej usługi: tak / nie*
Uwagi............................................................................................................................................
4. potwierdza przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej nowego źródła ciepła (karty serwisowe
i gwarancyjne, instrukcja obsługi itp.): tak / nie*
5. oświadcza, iż Zamawiający został przeszkolony w zakresie konserwacji i obsługi nowego źródła ciepła:
tak / nie*
* - Niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY
(Inwestor)

WKONAWCA
(Firma / Instalator)
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszm Gryglas

Załącznik Nr 6 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Dąbrówka
na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie
powietrza uchwalonego uchwałą
nr XXVI.242.2021 Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.06.2021 r.

- Wzór -

Dąbrówka, dnia................... r.
Wnioskodawca* /Wnioskodawcy*:

(imię, nazwisko, adres i telefon)

OŚWIADCZENIE
o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła
Ja/my, niżej podpisany/a/ni, niniejszym oświadczam/my i potwierdzam/my, że:
na terenie nieruchomości (budynku / lokalu) położonej w ....................................................... przy
ul.............................................................. n r .................... . nr ew. działki......................., trwale zlikwidowano
dotychczasowe źródło ciepła, zasilane (opalane) paliwem stały, zgodnie z umową dotacji nr

(czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców
lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
Agnie&k.a Gryglas

