
 

 

UCHWAŁA NR XIII/189/19 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane 

z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz 

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Jasienica uchwala 

§ 1. Regulamin udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane 

z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy Jasienica w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc: Uchwała Nr XXXIV/493/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 07 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 

proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

13.09.2017 r. poz. 4935). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Czesław Machalica 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 8751



Załącznik do uchwały Nr XIII/189/19 

Rady Gminy Jasienica 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych  i lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Jasienica 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Regulamin określa zasady udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów związanych ze zmianą źródła ogrzewania na ekologiczne, obejmujące kryteria wyboru zadania do 

dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji zmiany systemu 

ogrzewania zasilanego: 

a) piecami c. o. kaflowymi lub 

b) kotłami c. o. na paliwo stałe pozaklasowymi bądź do klasy 4 lub 

c) kotłami na paliwo gazowe starszymi niż 10 lat (co musi potwierdzać tabliczka znamionowa bądź inny 

dokument potwierdzający rok produkcji kotła), 

na ogrzewanie ekologiczne. 

3. Za ogrzewanie ekologiczne uznaje się: 

a) ogrzewanie kotłami gazowymi kondensacyjnymi przystosowanymi do spalania gazu ziemnego (GZ 50) lub 

gazu węglowodorowego   płynnego wg obowiązujących norm, 

b) ogrzewanie kotłami opalanymi paliwem stałym (węglem kamiennym lub biomasą) spełniającymi 

wymagania ecodesign-ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2005/1189 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 paliwo stałe. 

4. Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu kotłów wymienionych w § 1 ust. 3, które 

winny spełniać poniższe kryteria: 

1) kotły opalane paliwem stałym (węglem kamiennym lub biomasą) spełniające następujące wymagania: 

a) ecodesign - ekoprojektu według kryteriów zawartych Rozporządzeniu Komisji UE 2005/1189 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, 

b) posiadać świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że kocioł spełnia wymagań Rozporządzeniu 

Komisji UE 2005/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE ważne w dniu zakupu pieca lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań jednostki 

akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzające spełnienie przez urządzenie 

wymagań określonych w/w dokumentach, 

c) winny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, 

d) winny być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, 

e) winny nie posiadać drugiego (w tym również awaryjnego) paleniska (rusztu), ani elementów 

umożliwiających jego zamontowanie. 

2) kotły opalane paliwem gazowym wyłącznie kondensacyjne: 

a) przystosowane do spalania gazu ziemnego (GZ 50) wg obowiązujących norm, 

b) przystosowane do spalania gazu węglowodorowego płynnego wg obowiązujących norm, 

c) winny być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 
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5. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska poprzez 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. 

6. Urządzenie grzewcze podlegające wymianie musi być trwale związane z instalacją c.o. w danym 

budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym. 

7. Dofinansowanie do zmiany źródła ogrzewania udzielane jest jednorazowo i dotyczy częściowego 

pokrycia kosztów nabycia kotła. 

8. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są: 

a) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

wielorodzinnych na terenie Gminy Jasienica, 

b) osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych (wydzielonych fizycznie posiadających odrębną 

księgę wieczystą) w budynkach wielorodzinnych posiadających odrębne źródło ogrzewania, 

c) osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych (wydzielonych fizycznie posiadających odrębną 

księgę wieczystą) w budynkach wielorodzinnych posiadających wspólne źródło ogrzewania, 

d) wspólnoty mieszkaniowe w skład, których wchodzą poszczególne lokale mieszkalne posiadające odrębnie  

wydzielone księgi wieczyste. 

9. W przypadku budynków jednorodzinnych składających się z lokali mieszkalnych, które nie zostały 

fizycznie wydzielone oraz nie posiadają odrębnej księgi wieczystej dofinansowanie przysługuje jednemu 

z właścicieli/współwłaścicieli budynku w kwocie określonej w § 2 ust. 8a, 8b, 8c, zgodnie ze sposobem zmiany 

systemu ogrzewania, tylko i wyłącznie, gdy poprzednie źródło ogrzewania zostanie trwale odłączonego od 

instalacji c.o. we wnioskowanym budynku. 

10. Nie przyznaje się dofinansowania do: 

a) wniosków złożonych o dofinansowanie przed datą ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa 

Śląskiego Uchwały Rady Gminy Jasienica dotyczącej dofinansowania, 

b) wymiany źródła c.o. zrealizowanej/zakończonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 

c) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

d) zakupu kotłów c.o. zasilanych energią elektryczną, 

e) zakupu kotłów c.o. zasilanych paliwem olejowym, 

f) zakupu kotłów c.o. w budynkach stanowiących własność osób prawnych (budynki gminne, szkoły, parafie, 

ośrodki zdrowia), 

g) zakupu kotła w nowobudowanych obiektach nie oddanych do użytkowania, 

h) wymiany urządzeń grzewczych w budynkach oddanych do użytkowania po 01.01.2011 r., 

i) zmiany systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą posiadających wspólne 

źródło ogrzewania, 

j) wymiany kotłów spełniających wymagania klasy 5 lub ecodesign-ekoprojekt, 

k) kosztów transportu i robocizny, prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia. 

11. Dofinansowaniu podlega zakup nowego ekologicznego źródła ciepła określonego w § 1 ust. 4 

regulaminu. 

§ 2. Warunki udzielenia dotacji 

1. Dotacja przekazywana jest w formie częściowego zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów 

realizacji zadania. 

2. Montowane ekologiczne urządzenia grzewcze muszą być trwale związane z instalacją c.o. zasilającą 

budynek mieszkalny lub lokal mieszkalnym, w którym zostały zainstalowane. 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę do Urzędu Gminy 

Jasienica wniosku o udzielenie dotacji. 
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4. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji wymiany źródła centralnego ogrzewania. 

5. Dofinansowaniem nie mogą być objęte kotły c.o. zamontowane i uruchomione przed podpisaniem umow 

o dotację na dofinansowanie związane ze zmianą źródła ogrzewania  na ekologiczne. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła  

ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora. 

7. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja starego źródła ciepła. 

8. Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych 

(wydzielonych fizycznie i objętych odrębną księgę wieczystą) udzielane jest na częściowe pokrycie kosztów 

zakupu nowego urządzenia grzewczego poniesione przez osoby o których mowa w § 1 ust. 8 oraz wynosi: 

a) 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w przypadku zmiany systemu ogrzewania z kotła/pieca na 

paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny,  

b) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku zmiany systemu ogrzewania z kotła/pieca na paliwo 

stałe na kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekodesign-ekoprojektu,  

c) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku wymiany kotła gazowego starszego niż 10 

lat (zgodnie z tabliczką znamionową w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzających rok 

produkcji) wymienianego na kocioł gazowy kondensacyjny, 

d) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku budynków wielorodzinnych i wspólnot 

mieszkaniowych posiadających wydzielone lokale mieszkalne, gdy dochodzi do trwałej likwidacji kotła 

zasilającego zbiorczą instalację c.o. wszystkich lokali mieszkalnych i przejścia na ogrzewanie gazowe 

zasilane z kotła gazowego kondensacyjnego indywidualnie w każdym lokalu mieszkalnym, 

e) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) pomnożony przez liczbę wydzielonych fizycznie i posiadających 

odrębne księgi wieczyste lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych  - 

w przypadku gdy dochodzi do trwałej likwidacji kotła zasilającego zbiorczą instalację c.o. wszystkich lokali 

mieszkalnych i przejścia na ogrzewanie zasilane jednym zbiorczym kotłem ekologicznym tzn. kotłem na 

paliwo stałe tj. węgiel kamienny bądź pellet spełniającym wymagania ecodesign-ekoprojektu lub kotłem 

gazowym kondensacyjnym o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu mocy energetycznej koniecznej do 

ogrzania całej powierzchni użytkowej obiektu. 

9. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie do dysponowania nieruchomością wszystkich współwłaścicieli gruntu, na którym 

posadowiony jest budynek mieszkalny/lokal mieszkalny wnioskodawcy, w którym planowana jest zmiana 

systemu ogrzewania c.o., 

oraz 

b) kopię aktu notarialnego lub odpisu księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej lub wydruk z Centralnej 

Bazy Danych Ksiąg Wieczystych lub kopię wypisu z ewidencji gruntów i budynków - potwierdzające 

własność gruntu lub własność wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy 

Jasienica - aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,  

c) spadkobierca przedkłada ostateczne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nieruchomości 

aktualne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do likwidacji wszystkich tradycyjnych palenisk i zainstalowania  

niskoemisyjnego źródła zasilającego instalację c.o. celem rzeczywistego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 

11. Złożenie wniosku o dotację celową nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

12. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia z powodu wyczerpania 

środków przeznaczonych w budżecie na ten cel, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

13. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania do kosztów przedsięwzięcia związanego ze 

zmianą źródła centralnego ogrzewania jest jego realizacja w okresie od dnia podpisania umowy o dotację 

nie później niż do dnia 05 grudnia roku budżetowego. 
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14. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku 

budżetowym, wnioski niezakwalifikowane do dofinansowania pozostaną bez rozpatrzenia o czym powiadamia 

się wnioskodawcę. 

15. Wnioski pozostające bez rozpatrzenia nie przechodzą na kolejny rok. 

16. Wnioskodawcy, o których mowa w § 2 ust. 14 mogą ubiegać o dofinansowanie w następnym roku 

budżetowym po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. 

§ 3.  Sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

1. Wnioski o udzielenie dotacji planowane do realizacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica 

najpóźniej w terminie do 15 listopada danego roku budżetowego. 

2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu. 

3. Wójt Gminy Jasienica dokonuje oględzin stwierdzających: 

a) istniejący stan zasilania instalacji c.o. we wnioskowanym obiekcie, 

b) zamontowanie nowego źródła ogrzewania oraz trwałe odłączenie starego kotła c.o. od instalacji we 

wnioskowanym obiekcie po pisemnym powiadomieniu wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

4. Po przeprowadzeniu pierwszych oględzin i potwierdzeniu stanu zasilania instalacji c.o. wnioskodawca 

zawiera z Gminą Jasienica umowę cywilno-prawną w przedmiocie otrzymania dotacji. 

5. Wnioskodawca po podpisaniu umowy z Gminą Jasienica przystępuje do wymiany źródła c.o. we 

wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym. 

6. Wnioskodawca po zakończeniu wymiany źródła ogrzewania pisemnie zawiadamia Wójta Gminy 

Jasienica o gotowości do odbioru zamontowanego nowego niskoemisyjnego źródła grzewczego w terminie 

nie później niż do dnia 05 grudnia roku budżetowego. 

7. Dokumenty wymagane do rozliczenia  dofinansowania: 

1) w przypadku wymiany kotła/pieca na paliwo stałe na kocioł ecodesign-epoprojekt na paliwo stałe lub 

biomasę: 

a) imienna  faktura VAT (rachunek) na zakup kotła grzewczego, w przypadku faktury obejmującej cenę 

kotła wraz z montażem i instalacją należy przedłożyć odrębny dokument pozwalający na identyfikację 

poszczególnych elementów składowych zawartych w fakturze np. specyfikację, wz, (faktura 

wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dotację), 

b) potwierdzenie zapłaty faktury w przypadku płatności przelewem, 

c) kserokopią świadectwa potwierdzającego, że kocioł spełnia wymagania ecodesign - ekoprojektu według 

kryteriów zawartych Rozporządzeniu Komisji UE 2005/1189 w sprawie wykonania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ważnego w dniu zakupu pieca, 

d) imienną kartę przekazania odpadu – złomowania starego kotła c.o. wystawioną przez uprawnionego 

przedsiębiorcę (nie dotyczy pieców kaflowych), 

e) w przypadku pieców kaflowych lub trzonów kuchennych należy przedłożyć protokół (sporządzony przez 

uprawnionego instalatora) potwierdzający wykonanie prac związanych z jego/ich rozbiórką lub 

oświadczenie o zlikwidowaniu wszystkich źródeł ciepła w budynku zasilanych  paliwem stałym, 

2) w przypadku wymiany kotła/pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny: 

a) imienna  faktura VAT (rachunek) na zakup kotła grzewczego, w przypadku faktury obejmującej cenę 

kotła wraz z montażem i instalacją należy przedłożyć odrębny dokument pozwalający na identyfikację 

poszczególnych  elementów składowych zawartych w fakturze np. specyfikację, wz (faktura 

wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dotację), 

b) potwierdzenie zapłaty faktury w przypadku płatności przelewem, 

c) umowa na dostawę gazu do celów grzewczych, 

d) końcowy protokół odbioru technicznego tj. próba szczelności instalacji gazowej, pierwsze uruchomienie 

kotła gazowego, wystawiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; 
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e) zaświadczenie kominiarskie, 

f) imienną kartę przekazania odpadu – złomowania starego kotła c.o. wystawioną przez uprawnionego 

przedsiębiorcę, 

g) w przypadku pieców kaflowych lub trzonów kuchennych należy przedłożyć protokół (sporządzony przez 

uprawnionego instalatora) potwierdzający wykonanie prac związanych z jego/ich rozbiórką lub 

oświadczenie o zlikwidowaniu wszystkich źródeł ciepła w budynku zasilanych  paliwem stałym, 

3) w przypadku wymiany kotła gazowego (starszego niż 10 lat) na kocioł gazowy kondensacyjny: 

a) imienna  faktura VAT (rachunek) na zakup kotła grzewczego, w przypadku faktury obejmującej cenę 

kotła wraz z montażem i instalacją należy przedłożyć odrębny dokument pozwalający na identyfikację 

poszczególnych  elementów składowych zawartych w fakturze np. specyfikację, wz (faktura 

wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na dotację), 

b) potwierdzenie zapłaty faktury w przypadku płatności przelewem, 

c) końcowy protokół odbioru technicznego tj. pierwsze uruchomienie kotła gazowego wystawiony przez 

instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, 

d) imienną kartę przekazania odpadu – złomowania starego kotła c.o. wystawioną przez uprawnionego 

przedsiębiorcę. 

8. Wszystkie dokumenty wymienione w § 3 pkt 7 winny być wystawione nie wcześniej niż w dniu 

podpisania umowy przez wnioskodawcę na dotację (nie dotyczy umowy na odbiór paliwa gazowego do celów 

grzewczych.)  

9. Po przeprowadzonych drugich oględzinach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. b wnioskodawca 

przedkłada w Urzędzie Gminy Jasienica dokumenty określone § 3 ust. 7 a) lub b) lub c) w terminie 14 dni 

jednak nie później niż do 05 grudnia roku budżetowego. 

§ 4. Tryb udzielania i rozliczenia dotacji 

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie podpisanej z Gminą Jasienica umowy o dotację. 

2. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z zawarta umową. 

3. Wysokość środków finansowych określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. 

4. Wypłata przyznanych środków finansowych następuje w terminie 14 dni od daty uzupełnienia wniosku 

o wszystkie niezbędne dokumenty określone w § 3 ust. 7  pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, nie później jednak niż do 

dnia 31 grudnia roku budżetowego.  

5. Brak przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w § 3 ust. 7, w terminie o którym 

mowa w § 3 ust. 9, powoduje utratę prawa do uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie związane ze zmianą 

źródła c.o. na ekologiczne ogrzewanie oraz skutkuje wygaśnięciem zawartej Umowy. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Gmina Jasienica zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 

w terminie do 5 lat od dnia przekazania dotacji. 

2. Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości w okresie, którym mowa w § 5 ust. 1 wraz z odsetkami 

ustawowymi za zwłokę od dnia jego udzielenia, w przypadku stwierdzenia: 

a) dodatkowego ogrzewania budynku lub mieszkania urządzeniami nie spełniającymi warunków ekologicznego 

spalania, 

b) stosowanie paliw stałych niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną  kotła i wykorzystywaniem  kotła   do 

spalania odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany właściciela budynku/lokalu mieszkalnego w okresie trwałości wniosku o dotację 

zobowiązania wynikającego z zawartych umów cywilno-prawnych przechodzą na kolejnych właścicieli 

budynku/lokalu mieszkalnego. 
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