
UCHWAŁA NR XXI/163/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych  z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania 

ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2-
6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.2)) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.3)) 
Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania dotacji celowych  z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania 
niskiej emisji w Wągrowcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu 

 
 

Jakub Zadroga 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, 

poz. 1696 i poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, 

poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166 oraz z 2020 r. poz. 284, M. P. z 2019 r. 
poz. 866 i poz. 938. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 
z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568. 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/163/2020 

Rady Miejskiej w Wągrowcu 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie 

kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej 

emisji w Wągrowcu. 

Rozdział 1. 
Cel dotacji i programu 

§ 1. Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Wągrowca, określa warunki, na 
jakich następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez 
wymianę starego, zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. 

§ 2. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska 
i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia środowiska. Poprzez efekt 
ekologiczny rozumie się zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed 
i po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dotacji. 

§ 3. Wsparcie finansowe na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła następować będzie 
z budżetu gminy w formie dotacji celowej przewidzianej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych. 

§ 4. Wszelkie działania w zakresie modernizacji systemu grzewczego są podejmowane na 
odpowiedzialność i ryzyko Wnioskodawcy i muszą być zgodne z przepisami prawa. 

Rozdział 2. 
Warunki przystąpienia do realizacji Programu 

§ 5. Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy 
dotacji. 

§ 6. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie likwidacji starego źródła ciepła 
i zastąpienie go: 

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej; 

2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych); 

3) kotłem gazowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A; 

4) kotłem olejowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A; 

5) pompą ciepła przeznaczoną na cele ogrzewania klasy efektywności energetycznej minimum A+; 

6) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia 
minimum 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), 
co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for 
Accreditation). Warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia 
lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.  
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§ 7. Wnioskodawcą może być podmiot określony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, który posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikający 
z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, oraz w przypadku współwłasności posiada zgodę 
wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania inwestycyjnego i wykorzystuje nieruchomość wyłącznie na 
cele mieszkaniowe. 

§ 8. Warunkiem przyznania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego źródła ciepła. Nie dopuszcza się 
sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowić będzie dwa równoważne źródła ciepła, włączone w instalację c.o. 
Dopuszcza się stosowanie źródeł pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka, energii elektrycznej. 
Dopuszcza się pozostawienie pieca kaflowego jako elementu dekoracyjnego pod warunkiem trwałego usunięcia 
połączenia pieca z przewodem kominowym. 

§ 9. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów 
budowlanych, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy 
i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 10. Dotacja do instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego przysługuje tylko do jednego urządzenia 
w danym lokalu lub budynku mieszkalnym. 

§ 11. Z dofinansowania na wymianę źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie danej 
nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. 

§ 12. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten 
cel w budżecie Gminy. 

Rozdział 3. 
Kryteria udzielenia dotacji 

§ 13. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania 
w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi: 

1) kosztów zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) kosztów koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim 
związku z realizacją zadania; 

3) kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany 
systemu ogrzewania; 

4) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

5) opłat lub kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót 
budowlanych bądź instalacyjnych. 

§ 14. Dotacja nie jest udzielana na: 

1) dokumentację techniczną sporządzaną w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany); 

2) pokrycie kosztów demontażu starego kotła; 

3) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w szczególności wewnętrznej instalacji c.o. 

4) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego; 

5) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych w zakresie wykraczającym poza 
ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie; 

6) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali, bądź nie spełniających 
określonych w niniejszym regulaminie warunków . 

7) zakup i montaż kominków 

§ 15. Dotacja może być udzielona, jeśli Wnioskodawca wykaże wykonanie zakupów i usług w ramach 
zadania za pomocą dokumentów (umów oraz faktur lub rachunków). 

§ 16. Dotacja nie jest udzielana dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domki letniskowe 

Id: 8B8D03AA-DDCB-4664-9FC1-0C5373B9C70B. Podpisany Strona 2



§ 17. Dotacja nie jest udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania). 

§ 18. Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po wykonaniu prac objętych wnioskiem oraz po 
złożeniu rozliczenia dotacji, dokonaniu jego sprawdzenia i uznaniu go za prawidłowe. 

§ 19. Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę, 
jednak nie więcej niż 5000 zł brutto. 

§ 20. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wg określonego wzoru; 

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji; 

3) realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska; 

4) rozliczenie przyznanej dotacji. 

§ 21. Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie  
w oparciu o kolejność złożenia kompletnego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych 
na ten cel w budżecie miasta. 

Rozdział 4. 
Tryb przyznawania dotacji 

§ 22. Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek wraz 
z wymaganymi załącznikami określony w załączniku nr 1 do niniejszej procedury w Urzędzie Miejskim 
w Wągrowcu. 

§ 23. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. 

§ 24. Burmistrz Miasta Wągrowca co roku ogłosi w drodze Zarządzenia Burmistrza termin naboru 
wniosków o przyznanie dotacji. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie 
na stronie internetowej www.wagrowiec.eu  oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego 
w Wągrowcu. 

§ 25. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. 

§ 26. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

§ 27. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 28. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia 
wymogów formalnych. 

§ 29. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie dotacji, wzywa się 
Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

§ 30. Brak uzupełnienia w terminie określonym w § 29 skutkuje odrzuceniem wniosku. 

§ 31. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne. 

§ 32. Wnioski nie spełniające wymogów merytorycznych podlegają odrzuceniu. 

§ 33. Po stwierdzeniu kompletności wniosków, ich oceną pod względem merytorycznym oraz kwalifikacją 
zajmuje się powołana przez Burmistrza Miasta Wągrowca Komisja ds. przyznawania dotacji. 

§ 34. Dokonując wstępnej oceny formalnej wniosków, przeprowadza się także kontrolę zgodności opisu 
zamierzonego zadania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych informacji wniosek 
zostanie odrzucony. 

§ 35. Listę osób objętych dofinansowaniem (do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
miasta) i wysokość dotacji oraz listę rezerwową, zatwierdza Burmistrz Miasta Wągrowca, po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem powołanej wcześniej Komisji. 

§ 36. Wnioski z listy rezerwowej rozpatrywane będą w przypadku uwolnienia miejsca na liście 
podstawowej. 
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§ 37. Rozstrzygnięcie o udzieleniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

§ 38. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku przez Komisję, Wnioskodawcy nie przysługuje 
z tego tytułu roszczenie. 

§ 39. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie zawarcia umowy dotacji. 

§ 40. Burmistrz Miasta Wągrowca zawiadamia Wnioskodawcę o okresie i miejscu zgłoszenia się w celu 
podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie terminu granicznego uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy 
z zawarcia umowy. 

Rozdział 5. 
Tryb rozliczenia dotacji 

§ 41. Dotację należy wykorzystać w terminie nie dłuższym, niż do 15 października każdego roku 
budżetowego. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi Miasta Wągrowca 
rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od zakończenia realizacji, ale 
nie później niż do 30 października danego roku kalendarzowego. Formularz rozliczenia dotacji stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

§ 42. Po przedłożeniu rozliczenia dotacji i dokumentów przeprowadza się kontrolę zgodności złożonych 
dokumentów ze stanem faktycznym. 

§ 43. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w przedłożonych dokumentach wymagane jest 
dokonanie korekty i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

§ 44. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez 
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków prawidłowo wystawionych 
na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania. 

§ 45. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź 
rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących 
w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów. 

§ 46. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów. 

§ 47. Dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie. 

§ 48. Do rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada: 

1) formularz rozliczenia dotacji, 

2) kserokopię faktury VAT/rachunku potwierdzającej/ego poniesione wydatki kwalifikowane na realizację 
zadania – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały do wglądu); 

3) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą 
a Wykonawcą przedsięwzięcia szczegółowo wskazany w dokumentach rozliczeniowych w zależności od 
zastosowanego źródła ciepła; 

4) umowę z dostawcą ciepła sieciowego, lub gazu w przypadku zmiany źródła ciepła; 

5) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła. 

6) kopię pozwolenia na budowę, jeżeli dotyczy 

7) w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe dokument świadczący, 
że zamontowany kocioł na paliwo stałe jest z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu 
awaryjnego, spełnia 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), 
co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for 
Accreditation). 
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§ 49. Dotujący może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do 
prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego, takich jak: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół 
z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzenia próby szczelności jeśli została wykonana, dokument 
potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawionego serwisanta. 

§ 50. W przypadku nie złożenia kompletu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji, dotacja 
nie będzie wypłacona, a umowa dotacji wygasa. 

§ 51. Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, 
zapewnić przedstawicielom Gminy dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli trwałości efektu 
ekologicznego. 

§ 52. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, Wnioskodawca nie może bez pisemnej zgody Gminy 
dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji, 
ani zamontować innego źródła ciepła. Zakaz ten nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła 
w razie jego awarii uniemożliwiającej naprawę źródła ciepła, na źródło ciepła, o co najmniej takich samych 
parametrach, po uprzednim zawiadomieniu Gminy i uzyskaniu jej zgody. 

§ 53. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania 
urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w należytym stanie, dokonując 
niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt. 

§ 54. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, Wnioskodawca jest 
zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, na rzecz nabywcy 
nieruchomości oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy o dokonaniu zbycia albo zawarcia umowy cesji 
w terminie wyznaczonym przez Gminę. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 55. Wnioskodawca przystępując do Programu zobowiązuje się do przestrzegania zasad i trybu udzielania 
oraz rozliczania udzielonej dotacji celowej. 

§ 56. Przedstawiciele Gminy Miejskiej Wągrowiec ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania 
zadania inwestycyjnego zarówno przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu pięciu lat 
od dnia jej otrzymania. 

§ 57. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

 

Id: 8B8D03AA-DDCB-4664-9FC1-0C5373B9C70B. Podpisany Strona 5



Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania 
niskiej emisji w Wągrowcu. 

Wągrowiec, dnia ………………… 

   

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA 
 

W N I O S E K 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Wągrowca. 

Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu istniejącego źródła ciepła 
zasilanego paliwem stałym następującym źródłem ciepła (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

□kocioł na paliwo stałe, (warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia 
lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.) 

□kocioł gazowy, 

□kocioł olejowy, 

□pompa ciepła, 

□kocioł elektryczny - piec zasilany prądem elektrycznym, 

□podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

1. Dane Wnioskodawcy  

□ Właściciel  □ Współwłaściciel 
(Imię i nazwisko właściciela/nazwa) 
PESEL: NIP: 
Miejscowość: Powiat: 
Kod pocztowy: Ulica: Nr domu/Nr lokalu: 

e-mail: Telefon: 

3. Adres/dane nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki ,Obręb: 

Nr księgi wieczystej: 
 
……/…..…………………../………. 

Rodzaj budynku: 
 budynek jednorodzinny wolnostojący lub bliźniaczy 
 budynek wielolokalowy (lokal mieszkalny/lokale mieszkalne) 

4. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła 

Rodzaj likwidowanego źródła ciepła  

Liczba pieców planowanych do trwałej likwidacji  
(pieców kaflowych, kotłów węglowych)   szt. 

Moc cieplna używanego źródła ciepła  kW 
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Rodzaj i ilość używanego paliwa   Mg/rok 
 m3/rok 

Powierzchnia użytkowa budynku lub lokalu ogrzewana 
likwidowanymi starymi źródłami ciepła na paliwo stałe  m2 

Rok budowy budynku  

5. Dane dotyczące nowego źródła ciepła* 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła  

Nazwa nowego źródła ciepła  

Moc cieplna nowego źródła ciepła  kW 

Rodzaj używanego paliwa   

*-nie dotyczy w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej 

6. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - ……………………….. 

7. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - ………………………. 

8. Przewidywany koszt zadania - …………….…..zł. brutto 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający prawo własności lub dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym – 
załącznik nr 1. 

2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego, którego dotyczy złożony wniosek – 
załącznik nr 2. 

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 

4. Pozostałe oświadczenia załącznik nr 3. 

Objaśnienia: 

1. Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych 
dokumentów wymaganych do rozliczenia w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 5000 zł brutto. 

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup, montaż, uruchomienie źródła ciepła oraz 
w przypadku podłączenia do sieci gazowej koszty wykonania przyłącza gazowego. Do kosztów 
kwalifikowanych zalicza się również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych związanych tylko i wyłącznie 
z wymianą źródła ciepła. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów związanych z modernizacją 
pozostałych elementów centralnego ogrzewania, tj. wymiany grzejników oraz instalacji wewnętrznej 
podłączenia grzejników do źródła ciepła. 
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3. W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe dopuszcza się tylko i wyłącznie kocioł na 
paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum 
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), co potwierdza 
się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia 
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). 

4. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno 
dofinansowanie. 
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Załącznik nr 1 do wniosku 

Wągrowiec, dnia……………….. 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany/a 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

Zamieszkały(a) 
....................................................................................................................................................... 

(dokładny adres) 

oświadczam, że 

posiadam prawo do nieruchomości, umożliwiające wykonanie inwestycji oraz, że na nieruchomości 
wskazanej we wniosku nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza i nieruchomość jest 
wykorzystywana całorocznie (nie jest domem letniskowym). 

Wągrowiec, dnia .......................................... .......................................................................... 

       (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 do wniosku 

  

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

Ja, niżej podpisany/a 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa współwłaściciela) 

Zamieszkały(a) 
....................................................................................................................................................... 

(dokładny adres) 

oświadczam, że  

będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy 
…………………………………………………nr..............w…………………………………, działka 
nr……………obr. ………….……….. 

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany i zastąpieniu istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 
w ww. budynku/lokalu mieszkalnym na: 

□kocioł na paliwa stałe 

□kocioł gazowy 

□kocioł olejowy 

□pompa ciepła 

□kocioł elektryczny (piece zasilane prądem elektrycznym) 

□podłączenie do sieci ciepłowniczej 

w ramach dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miejskiej 
Wągrowiec, w którym uczestniczy: 

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

(podać imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej) 

Oświadczam, iż posiadam wiedzę co do zakresu i rodzaju planowanych prac. 

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

    (data)    (podpis współwłaściciela) 
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Załącznik nr 3 do wniosku 

Wągrowiec, dnia……………….. 

Pozostałe oświadczenia 

Ja, niżej podpisany/a 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

Zamieszkały(a) 
....................................................................................................................................................... 

(dokładny adres) 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Nr ……………….. Rady Miejskiej 
w Wągrowcu z dnia………... w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec. 

2. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwa stałe, które stanowi jedyne 
źródło ogrzewania oraz zobowiązuję się do zlikwidowania istniejącego źródła ciepła i wykorzystywania 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania w okresie 5 lat od rozliczenia dotacji oraz do rozliczenia 
dofinansowania. 

3. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa 
budowlanego. 

4. Oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych 
w celu finansowania zadania objętego niniejszym wnioskiem. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich 
danych objętych wnioskiem, przed jego realizacją oraz po jego zakończeniu. 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w przypadku 
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. 

Wągrowiec, dnia ..................................  ................................................................ 

       (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania 
niskiej emisji w Wągrowcu. 

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA 
 

W N I O S E K 

o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Wągrowca. 

1. Dane Wnioskodawcy  

(Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa) 

(PESEL) 

(Data i numer zawartej umowy) 

2. Lokalizacja wykonanego zadania 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki ,Obręb: 

Nr księgi wieczystej: 
 
……/…..…………………../………. 

 

3. Charakterystyka wykonanego zadania 

Rodzaj zlikwidowanego źródła ciepła  
Rodzaj wykonanej zmiany ogrzewania □kocioł na paliwo stałe, 

□kocioł gazowy, 
□kocioł olejowy, 
□pompa ciepła 
□kocioł elektryczny - piec zasilany prądem elektrycznym, 
□podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Moc cieplna nowego źródła ciepła  
Rodzaj stosowanego paliwa   

4. Terminy 

Data rozpoczęcia zadania  
Data zakończenia zadania   

5. Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania 

Wartość netto:  
Wartość brutto  
Wartość podatku VAT  

Wągrowiec, dnia ..................................  ................................................................ 

       (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o rozliczenie dotacji: 

□kserokopia faktury VAT/rachunku potwierdzającej/ego poniesione wydatki kwalifikowane na realizację 
zadania – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały do wglądu), 

□oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła. 

w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła: 
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□protokół kontroli technicznej i odbioru instalacji po zamontowaniu urządzenia grzewczego, sporządzony 
przez instalatora 

w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe zasilane z zewnętrznej sieci gazowej: 

□protokół próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej po zamontowaniu danego typu kotła gazowego, 
sporządzony przez instalatora, 

□protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch pieca przez uprawnionego instalatora, 

□pozwolenie na budowę – kopia, 

w przypadku zmiany na ogrzewanie olejowe: 

□protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch kotła przez uprawnionego instalatora. 

w przypadku zmiany na ogrzewanie paliwem stałym: 

□protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch kotła przez uprawnionego instalatora, dokument 
świadczący, że kocioł na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, 
spełnia minimum 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), co potwierdza 
się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia 
o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). 

w przypadku zmiany na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej: 

□umowa na dostarczenie ciepła z dystrybutorem, 

□protokół odbioru instalacji, sporządzony przez dostarczającego ciepło. 
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Oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego 

Ja niżej podpisany(a)……….....................………………………. ………..…..……............. 

zamieszkały(a) …….......…………....................………………...............……...............…… 

oświadczam, że w budynku/lokalu* mieszkalnym położonym na terenie nieruchomości objętej umową 
dotacji w dniu ….............…................ zlikwidowałem(am) tradycyjny kocioł grzewczy opalany 
węglem/miałem/koksem/ekogroszkiem* poprzez złomowanie i zastąpiłem(am) go nowym źródłem ciepła 

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

Wągrowiec, dnia ..................................  ................................................................ 

        (czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy do zadań własnych gmin
w zakresie określonym w ustawie. W myśl art.403 ust.4 i 5 stawy Prawo ochrony środowiska finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji celowej,
obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, muszą być określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi udzielanie osobom fizycznym wsparcia finansowego z budżetu
gminy na realizację przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie
uciążliwości dla mieszkańców wynikających z niskiej emisji. Gmina Miejska Wągrowiec objęta jest
programem ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne
poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Zdiagnozowana sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza
zwłaszcza pyłem zawieszonym, którego źródłem są indywidualne systemy ogrzewania, obliguje do stosowania
odpowiednich działań naprawczych, celem redukcji niskiej emisji na terenie całej gminy. W związku
z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga
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