
 

 

UCHWAŁA NR XXI/160/20 

RADY GMINY CIESZKÓW 

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców  

Gminy Cieszków na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi 

źródłami ciepła. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Cieszków na lata 2015-2020”, Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Cieszków na dofinansowanie do inwestycji 

z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Cieszków, celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza  

ze źródeł tzw. niskiej emisji. 

§ 2. Warunki udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji a także sposób rozliczenia i kontroli 

określa „Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą zmianę ogrzewania zasilanego paliwem stałym 

i zastąpienie go proekologicznymi źródłami ciepła”, który jest załącznikiem do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/216/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zasad przyznawania, sposobu 

rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Cieszków na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo 

stałe i zastąpienie go proekologicznymi źródłami ciepła, oraz uchwała nr VII/54/19 z dnia 5 kwietnia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/216/2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zasad przyznawania, sposobu 

rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Cieszków na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo 

stałe i zastąpienie go proekologicznymi źródłami ciepła. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Cieszków: 

Marcin Mruk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 3371



Załącznik do uchwały Nr XXI/160/20 

Rady Gminy Cieszków 

z dnia 15 maja 2020 r. 

 

 

Regulamin przyznawania ,sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców Gminy 

Cieszków na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznym źródłem ciepła 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Cieszków na realizację 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację kotłów na paliwo stałe zasilających 

instalację centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych klasy IV i niższej i ich zamianę na ogrzewanie 

proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe z podajnikiem) klasy V 

i wyższej. 

2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku istniejącego źródła ciepła 

- pieców lub kotła na paliwo stałe klasy IV i niższej. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja 

pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiem, 

że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. 

3. W przypadku, jeżeli w budynku zainstalowany jest inny - dodatkowy system grzewczy, warunkiem 

zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy grzewcze kryteriów 

ekologicznych określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Dopuszcza się posiadanie w budynku jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek,  

pod warunkiem, iż urządzenie to służy do ogrzewania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej  

lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń. 

5. Ustala się następujące wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji. 

1) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa - w tym drewno, ekogroszek), które muszą być 

spełnione łącznie: 

a) kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły 

grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej  

do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 

jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie.  

b) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), 

nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być 

dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła), 

2) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących, 

3) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/mieszkania  

na ciepło, 

4) wszystkie zamontowane urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być fabrycznie nowe, 

5) instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polskim normami  

oraz zaleceniami producenta. 

Rozdział 2. 

Ogólne zasady udzielania dotacji i wysokość dofinansowania. 

1. Do ubiegania się o dotację uprawniona jest osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, 

wynikającym z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, do lokali mieszkalnych lub budynków 

położonych na terenie Gminy Cieszków (w przypadku kilku właścicieli, potrzebna jest zgoda wszystkich). 

2. Dotacji udziela się na pisemny wniosek o dotację osoby zainteresowanej likwidacją dotychczasowego 

źródła ciepła (załącznik nr 1) po zawarciu umowy w sprawie udzielenia dotacji. 
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3. Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą. 

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku. 

Wnioskodawca powinien użytkować dotowane urządzenie przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia wypłaty 

dotacji pod rygorem zwrotu dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku. 

5. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania. Wypłata dofinansowania następuje w drodze refundacji 

poniesionych kosztów. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym. 

6. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów wymiany pieca 

1) koszt demontażu palenisk węglowych, 

2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: 

rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp. 

7. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycję 

w wysokości 40% kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 2.000 zł (dwa 

tysiące złotych).  

8. Dopuszcza się dofinansowanie kosztów poniesionych w drugim półroczu poprzedniego roku 

rozliczeniowego oraz bieżącego roku budżetowego. 

Rozdział 3. 

Rozliczenie dotacji 

1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest złożenie wniosku o rozliczenie (załącznik nr 2) do 30 listopada roku , 

w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania i dostarczenie dokumentów wymaganych po wymianie 

ogrzewania:  

a) kserokopia faktury - oryginał do wglądu, 

b) kserokopia protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez uprawnionego 

instalatora - oryginał do wglądu, 

c) kserokopię opinii kominiarskiej oceniającej poprawność montażu kotła i sprawność przewodów kominowych 

- oryginał do wglądu, 

d) certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła. 

2. Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu oględzin lokalu lub budynku w celu 

potwierdzenia zainstalowania nowego ekologicznego urządzenia grzewczego zgodnie z zawarta umową 

udzielenia dotacji. 
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Załącznik nr 1  do Regulaminu przyznawania , sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców Gminy 

Cieszków na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznym źródłem ciepła. 

 

Cieszków,………………………………. 

WNIOSEK 

o udzielenie  dotacji celowej dotacji celowej dla  mieszkańców Gminy Cieszków na trwałą zmianę 

ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznym źródłem ciepła 

Ḭ. DANE WNIOSKODAWCY 
1. Nazwisko, imię ……………………………………………………………... ........................................................... 
2. Telefon/mail: ................................................................................................................................ 
3. Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania: 
a. miejscowość  ...............................................................   c. kod pocztowy ..........................................  
b. ulica  ..................................................................................   d. nr domu/nr lokalu  ..................................  

II. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

1. Inwestycja obejmuje  wymianę kotła , pieca węglowego na:  

□ kocioł ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego     

(ekogroszek*, pellet*, biomasę*) nie wyposażony w dodatkowe palenisko,   

□ kocioł gazowy,          □ kocioł olejowy,                 □ piec*, kocioł* elektryczny                                                                                                                      

2. Planowany do zakupu piec*, kocioł* będzie spełniał kryteria normy PN EN 303-5:2012 i będzie 
zakwalifikowany przynajmniej klasy 5 określonej w tej normie 
3. Termin planowanej inwestycji (zakupu pieca*, lub kotła*) …………………………….. 
4. Planowany termin zakończenia inwestycji (montażu pieca*, lub kotła*) ………………… 
5. Przewidywany efekt ekologiczny (zmniejszenie ilości opału) 

    a. ilość opału wykorzystywana do ogrzania budynku*/ lokalu* przed planowaną zmianą     
        źródła ogrzewania - ……………ton/rok 

    b. szacunkowa ilość opału (według wskazań producenta), która będzie wykorzystywana do  
       ogrzania budynku*/ lokalu*  po  zmianie źródła ogrzewania - ……………ton/rok  
         (dotyczy wyłącznie kotła ze sterowanym procesem spalania i automatycznym 
dozowaniem      
                                   paliwa stałego) 

III. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 
1. Adres nieruchomości, której dotyczy inwestycja: 
a. Miejscowość  .......................................................................................  c. Kod pocztowy ...........................................  
b. Ulica  .......................................................................................................... d. Nr domu/Nr lokalu  ...................................  

2. Tytuł prawny do nieruchomości:   własność  /   współwłasność / użytkowanie wieczyste * 

3. Powierzchnia ogrzewanej powierzchni nieruchomości………………………….m2
 

 

IV. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1)     □ inwestycja będzie wykonana w nieruchomości zamieszkałej i nie dotyczy zakupu 

pierwszego źródła ogrzewania, 

2) □ inwestycja nie dotyczy przenośnych urządzeń grzewczych i jest  integralną częścią    

podstawowego źródła ogrzewania, 

3)   □ posiadam  tytuł prawny do  nieruchomości 

4)   □ zapoznałem się z regulaminem udzielania dotacji 

                                                               Podpis wnioskodawcy/ów ……………………………….. 
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 Cieszków, …………. 

 

        Cieszków,……………………………….. 

Imię i nazwisko…………………………………………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………… 

 

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej dla  mieszkańców Gminy Cieszków na trwałą zmianę 
ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznym źródłem ciepła 

 
W związku z zawartą umową nr………………………………… z dnia ……………………………….………………….wnioskuję o rozliczenie 

dotacji na zadanie z  zakresu wymiany źródła ciepła i informuję, że zrealizowałem/am zadanie 

polegające na odinstalowaniu................................................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                            (należy podać rodzaj zdemontowanego źródła) 

i zainstalowaniu ekologicznego źródła ciepła  mieszczącego się w budynku/lokalu mieszkalnym przy  

 

ul.……………………………………………………………………………..……………… w…………………………………………………………………………………………..……………………. . 

W związku z powyższym proszę o dokonanie wizji lokalnej na mojej nieruchomości, celem 

sprawdzenia dokonania wymiany instalacji grzewczej oraz rozliczenia dofinansowania na realizację 

zadania.  

Jednocześnie oświadczam, że ekologiczna instalacja objęta dotacją będzie wykorzystywana zgodnie z 

przeznaczeniem przez okres nie krótszy niż 5 lat.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku proszę o przelew na konto  

 

nr………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

. 

 

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

( należy podać nr konta, bank, dane właściciela rachunku) 

 
 

Podpis : ………………………………………………………………………….…………………. 
 

 
Do wniosku rozliczenia załączam następujące dokumenty: 

1) kserokopia faktury - oryginał do wglądu 
2) kserokopia protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego 

przez uprawnionego instalatora – oryginał do wglądu,  
3) certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła  
4) kserokopię opinii kominiarskiej oceniającej poprawność  montażu kotła – oryginał do wglądu. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania , sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Cieszków 

na trwałą zmianę ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznym źródłem ciepła 
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