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UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 19 maja 2011 r.

W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Gierałtowice. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 400a ust. 1 pkt. 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust 5, 
ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 
z późniejszymi zmianami), 

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice Rada Gminy Gierałtowice uchwala 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy 
Gierałtowice. 

2. Celem udzielenia dotacji jest wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. 

3. Warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez likwidację wszystkich 
tradycyjnych palenisk i zainstalowanie niskoemisyjnego źródła ciepła. 

4. Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do budynków 
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, które dokonały w budynku 
mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wymiany istniejącego systemu ogrzewania na instalację ekologiczną, po 
dniu 01 stycznia 2010r 

5. Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. 

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania 

1. Dotacja na dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła może być 
przyznane: 

a) po zakończeniu prac objętych wnioskiem, 

b) protokół ostatecznego odbioru zmodernizowanej instalacji, musi być sporządzony po dniu 01 stycznia 2010r., 

c) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: 

- ogrzewanie gazem, 

- ogrzewane olejem opałowym, 

- ogrzewanie energią elektryczną, 

- ogrzewanie piecami na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, posiadającymi dokument 
(certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji, 

- ogrzewanie drewnem i biomasą, 

- ogrzewanie z zastosowaniem innego odnawialnego źródła energii, 

d) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych (w 
przypadku posiadania dwóch lub więcej źródeł ciepła wszystkie muszą być ekologiczne), 

e) gdy modernizowane ogrzewanie zastępuje tradycyjne paleniska węglowe na jeden z systemów wymienionych 
w podpunkcie c, nie ma charakteru tymczasowego i stanowi stały element wyposażenia budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego. 
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2. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (np. termowentylatory, grzałki elektryczne w piecach 
kaflowych, grzejniki na naftę, propan – butan i inne), jak również kotły na paliwo stałe posiadające wyłącznie 
komorę zasypową z rusztem. 

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji składa w Urzędzie Gminy Gierałtowice 

a) pisemny wniosek (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) zawierający następujące informacje: 

- dokładne dane osobowe Wnioskodawcy/ów, 

- numer telefonu kontaktowego, 

- PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, 

- adres budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w którym dokonano wymiany kotła, 

- rodzaj zakupionego źródła ciepła, 

- termin zakończenia inwestycji, 

- data oddania budynku do użytkowania, 

b) oraz następujące dokumenty (w przypadku kopii należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów dla 
stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem): 

- dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym, 

- protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez Wykonawcę instalacji (załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały), 

- zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości 
podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni, 

- przy ogrzewaniu gazem protokół z próby szczelności instalacji gazowej, 

- w przypadku ogrzewania ekologicznym kotłem węglowym z automatycznym dozowaniem paliwa należy 
dołączyć aktualny na dzień zakupu kotła dokument (certyfikat energetyczno-emisyjny) wydany przez 
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

- kserokopię faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego, 

- jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, niezbędne jest przedłożenie zgody współwłaścicieli na 
modernizację ogrzewania (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały), 

- w przypadku najmu lokali mieszkalnych, najemca winien przedłożyć zgodę właściciela nieruchomości 
(załącznik nr 3 do niniejszej uchwały). 

2. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy Gierałtowice. 

3. Komisja sprawdza wniosek oraz przeprowadza wizję w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, 
potwierdzając spisanym protokołem zrealizowaną inwestycję. 

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Gierałtowice 
a Wnioskodawcą. 

5. Ogólna kwota dotacji wynosi: 

a) dla kotłów opalanych olejem opałowym, gazem, energią elektryczną, drewnem, biomasą oraz innymi 
odnawialnymi źródłami energii – 2 500,00 zł, 

b) dla kotłów opalanym paliwem stałym z automatycznym dozowaniem paliwa posiadającymi odpowiedni atest 
energetyczno – emisyjny – 2 000,00 zł. 

§ 4. Sposób rozliczenia dotacji 

1. Dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł 
ciepła, przekazana będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Wnioskodawcę, w wysokości 
zależnej od rodzaju kotła. 

2. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo: 
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a) możliwości kontroli przestrzegania zapisów Zasad udzielania dotacji celowej do lat pięciu od daty pobrania 
przez Wnioskodawcę przyznanej dotacji (kontrolę przeprowadza Komisja, o której mowa w §3 pkt. 2), 

b) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku: 

- nie przestrzegania Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, 

- zamontowania dodatkowego ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w postaci 
urządzeń nie spełniających warunków niniejszych Zasad udzielania dotacji celowej, 

- stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań energetyczno-emisyjnych dla danego 
urządzenia grzewczego. 

c) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania 
w przypadku nie przestrzegania niniejszych Zasad udzielenia dotacji celowej. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do 30 listopada danego roku kalendarzowego 
i rozpatrywane będą w systemie kwartalnym wg kolejności zgłoszeń, do wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Wysokość środków finansowych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 określa uchwała budżetowa 
na dany rok. 

3. Informację o wyczerpaniu środków przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w danym roku kalendarzowym Wójt Gminy Gierałtowice poda do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu. 

4. Wnioski zakwalifikowane do przyznania dotacji, które nie zostaną zrealizowane w danym roku 
kalendarzowym ze względu na brak środków finansowych zachowują swoją ważność i będą realizowane 
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym. 

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice 

Marek Błaszczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/11

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011 r.

 
......................................... ..................................., 

dnia 
.............................. 

Nr rejestru (wypełnia Urząd )   
WNIOSEK 

    
o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Gierałtowice do inwestycji służących 
ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na 
terenie Gminy Gierałtowice. 

  

    
1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/najemcy mieszkania) : 
Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania .............................................................................................................................. 
Nr dowodu osobistego .......................................................................................................................... 
Wydany przez ....................................................................................................................................... 
Pesel ..................................................................................................................................................... 
NIP ………………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy............................................................................................................................... 
2. Adres, pod którym przeprowadzono wymianę istniejącego systemu ogrzewania na instalację ekologicznego ogrzewania: 
Budynek mieszkalny/lokal mieszkalny* położony jest w sołectwie ..................................................
przy ul. .................................................. nr domu ......................... 
Budynek został wzniesiony w .............................. roku. 
Lokal mieszkalny zajmuję od ............................... roku. 
3. Wymiana polegała na: 
.....................................................................................................................................................
(podać rodzaj ogrzewania przed wymianą) 

na ogrzewanie 
......................................................................................................................................................
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie) 
Prace zakończono w dniu ................................ 
1.Oświadczam, że zlikwidowałem(łam) stare piece mułowo-węglowe, węglowe*. 
2.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zmodernizowanego systemu grzewczego w moim budynku mieszkalnym/lokalu 
mieszkalnym*. 
3.Do wniosku dołączam wszystkie dokumenty wymienione w Uchwale Nr VIII/62/11 
Objaśnienie: 
* niepotrzebne skreślić 

.................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 
· dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym,
· protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez Wykonawcę instalacji,
· zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych 
i wentylacyjnych w kotłowni,
· przy ogrzewaniu gazem protokół z próby szczelności instalacji gazowej,
· kserokopia rachunku zakupu urządzenia grzewczego, 
· przy ogrzewaniu ekologicznym kotłem węglowym z automatycznym dozowaniem paliwa - aktualne (na dzień zakupu kotła) świadectwo 
badań energetyczno – emisyjnych, 
- jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność - zgoda współwłaścicieli na modernizację ogrzewania,
· w przypadku najmu lokalu mieszkalnego - zgoda właściciela nieruchomości. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/11

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011 r.

Protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego 

 
Załącznik nr 2  

PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU URZĄDZENIA GRZEWCZEGO 
Nazwa obiektu: ............................................................................................................................... 
Wyszczególnienie robót: .............................................................................................................. 
Typ kotła: ..................................................................................................................................... 
Zleceniodawca: ............................................................................................................................ 
Wykonawca: ................................................................................................................................. 
Data ukończenia montażu: ........................................................................................................... 
Podpis Zleceniodawcy Podpis Wykonawcy: 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/11

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011 r.

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA* 

 
Załącznik nr 3  

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA* 
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………… 
zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………. 
legitymujący(a) dowodem osobistym nr ……………………………………………………….. 
wydanym przez ………………………………………………………………………………… 
wyrażam zgodę na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania przez 
Panią/Pana ……………………………………………………………………………………… 
w budynku przy ul. ……………………… w sołectwie ………………………., którego jestem właścicielem/współwłaścicielem. 
………………………….........
(miejscowość, data) 

………………………….........
(podpis) 

* w przypadku, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub w przypadku najmu lokalu mieszkalnego 


