
UCHWAŁA NR VII/73/19
RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku, poz. 506), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)  Rada Gminy  
Zembrzyce 

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/41/19 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zasad 
udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Zembrzyce”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 5075



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/73/19
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę w ramach Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach 
mieszkalnych.

2. Przez pojęcie budynek mieszkalny rozumie się budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) jednorodzinny lub wielorodzinny, tj. służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie lokali mieszkalnych albo mieszkalnych i użytkowych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

3. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1) Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.

2) Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

3) Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

4) Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych bez 
możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Niskoemisyjne 
urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do 
dofinansowania w ramach dofinansowania objętego niniejszym Regulaminem.

5) Montażu kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego z wkładem elektrycznym wraz 
z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

4. Niskoemisyjne urządzenia grzewcze wymienione w ust.3 pkt. 2,3,4 powinny spełniać wymagania 
ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

5. Za koszt kwalifikowany inwestycji z zastrzeżeniem ust. 6 uznaje się koszty nowego źródła ciepła 
obejmujące:

1) Dla niskoemisyjnych urządzeń grzewczych: gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę:

a) demontaż starego źródła ciepła,

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,

c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania 
i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe

i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do 
zainstalowania nowego źródła ciepła , wkład kominowy.

d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.

2) Montaż ogrzewania elektrycznego :

a) demontaż starego źródła ciepła,

b) podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,

c) wewnętrzna linia zasilania.

6. Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, zakup i montaż wyposażenia dodatkowego, koszty 
eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej 
realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.
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7. Niskoemisyjne urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym 
zostały zainstalowane.

8. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy likwidowanych źródeł ciepła co najmniej o 20%.

Rozdział 2.
Postanowienia szczegółowe

§ 2. 1.  Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Zembrzyce zaplanowanych na przedmiotowy 
cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na 
terenie gminy Zembrzyce ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na dany rok.

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 5.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 84% 
udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

4. Dotacja może być przekazana Wnioskodawcy po wykonaniu prac objętych wnioskiem.

5. Dotacją objęte są tylko te urządzenia, które zostały zamontowane jako fabrycznie nowe,

a także spełniają właściwe normy.

§ 3. 1.  Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego i poprawnego wniosku 
o udzielenie dofinansowania, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek musi być złożony 
w Urzędzie Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

2. Nabór wniosków, o którym mowa w ust. 1 ogłasza Wójt Gminy Zembrzyce.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji (niewypełnienie wszystkich 
punktów lub brak wymaganych załączników) wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie.

4. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października danego roku 
kalendarzowego i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku 
o którym mowa w ust. 1, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale 
budżetowej Gminy Zembrzyce na dany rok.

5. Dotacje będą przyznawane w kolejności terminu złożenia poprawnego wniosku, o którym mowa w ust.1.

6. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym 
wnioski niezrealizowane rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

7. W razie złożenia wniosków na łączną kwotę przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na ten 
cel w danym roku budżetowym, sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków, których kolejność zostanie 
ustalona w oparciu o datę wpływu poprawnego wniosku do Urzędu Gminy Zembrzyce.

8. O rozstrzygnięciu w sprawie nieprzyznania dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany.

§ 4. 1.  Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce 
i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację

są przekazywane środki dotacji,

2) termin wykorzystania dotacji,

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,

4) tryb kontroli wykonania przedmiotu umowy,

5) przyczyny i zasady zwrotu dotacji.

3. Po zawarciu umowy i wykonaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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4. Dotacja wypłacana będzie w ciągu 120 dni od daty skutecznego złożenia wniosku o wypłatę dotacji 
stanowiącego załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu, nie później niż do końca danego roku budżetowego.

5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Zembrzyce stwierdza protokolarnie wykonanie przedmiotu 
umowy.
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Wójt Gminy Zembrzyce

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko właściciela/najemcy lokalu/budynku mieszkalnego )

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

2. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu Wnioskodawcy: ……………………..…………… 
…………………………………………………………… telefon .……………………….......

3. Dokument tożsamości Wnioskodawcy: .................. seria ................... nr................................

4. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość:…………………....................................................

nr budynku  i lokalu ................................ nr działki ewidencyjnej .…………………………...

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością .........................................................................

5. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła na paliwo stałe oraz moc źródła ogrzewania 
[kW]: ………………………….…………………………………………..............

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

ilość spalanego dotychczas paliwa ………………………………………...................................

6. Opis realizowanej inwestycji:

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

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

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

7. Rodzaj i moc [kW] planowanego do zainstalowania źródła ciepła: 
……………………………………………………………………...…………………................

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

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

8. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]:  …………………………………….………………...

9. Planowany okres realizacji inwestycji :

Data rozpoczęcia : ...................................... Data zakończenia: ..................................................

10. Wysokość planowanych do poniesienia kosztów (w zł): na zmianę ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:  ………………………………………,    (słownie złotych 
……………………………….……………………………………………)

11. Nazwa banku i nr konta bankowego Wnioskodawcy do przekazania dotacji:  

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

Zembrzyce , dnia ……………………             …….……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę)

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że:

1. Na realizację przedmiotowej inwestycji nie otrzymałem/am dofinansowania  z innych źródeł.
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2. Zapoznałem/am  się z treścią Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce” i przyjmuję warunki w nim określone.

3. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd Gminy kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących 
mojego udziału w Programie.

4. Oświadczam, że budynek  w którym planowana jest wymiana źródła c.o. jest budynkiem mieszkalnym 
zgodnie z art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.) oraz jest użytkowany zgodnie z przepisami ww. Prawa budowlanego.

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą 
działania objęte Wnioskiem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu, przez osoby upoważnione 
przez Wójta Gminy Zembrzyce.

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku, oświadczeniach i wymaganych 
załącznikach są prawdziwe.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu 
uzyskania dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Zembrzyce”

Zembrzyce , dnia ………………………………………………………………………

(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. celach jest Urząd Gminy Zembrzyce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

Zembrzyce , dnia ………………………… ……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę)

Załączniki do wniosku:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź budynku (kserokopię np. aktu notarialnego, 
wypisu z księgi wieczystej nie starszego niż 3 miesiące na dzień składania wniosku, umowa najmu itp.),

2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę 
pozostałych współwłaścicieli na wykonanie modernizacji  oraz na przekazanie dotacji wnioskodawcy.

3. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę 
właściciela(właścicieli) na wykonanie modernizacji  oraz na przekazanie dotacji Wnioskodawcy.

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – wymaganych przepisami ustawy Prawo 
budowlane (o ile takie jest wymagane).
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5. W przypadku najemców mieszkań zgoda właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty 
związane z przebudową systemu grzewczego będą w całości poniesione przez Wnioskodawcę.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/73/19
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 czerwca 2019 roku

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

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

(miejscowość, data)

WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

1. Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy: .........................................................................................................................

4. Data i numer zawartej umowy o dotację: …………........................................................................

Załączniki:

1. Faktury VAT/rachunki za realizację zadania, przedstawiające wysokość poniesionych kosztów 
kwalifikowanych oraz dokument potwierdzający moc zainstalowanego niskoemisyjnego źródła ciepła :

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

2. Dokumenty potwierdzające demontaż kotła węglowego, palenisk (faktura VAT potwierdzająca 
dokonanie demontażu, protokół przedsiębiorcy dokonującego wymiany systemu ogrzewania, oraz formularz 
przyjęcia starego kotła do składu odpadów metalowych w przypadku kotłów c. o.  lub opinia kominiarska 
w sprawie wymiany kotłowni na nową w przypadku demontażu pieca typu koza, piec kuchenny, piec kaflowy): 
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………...............................................................................................
.....................................................................................................................

3. Dokument potwierdzający, że zamontowane niskoemisyjne źródło ciepła spełnia wymagania ekoprojektu 
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC*.

4. Protokół komisyjnego stwierdzenia wykonania zakresu rzeczowego inwestycji.

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

(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę)

*Dotyczy niskoemisyjnych źródeł ciepła na węgiel, biomasę, gaz i olej.

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski
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