
 

 

UCHWAŁA NR 0007.3.2019 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goleszów na dofinansowanie 

kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Goleszów. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych; 

2) starym źródle ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego ogrzewania 

na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych; 

3) nowym źródle ciepła - rozumie się przez to ekologiczne i wysokosprawne źródła ciepła posiadające znak 

efektywności energetycznej, tj.: kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy; 

4) planie - rozumie się przez to Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów; 

5) wykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę dokonującego wymiany źródła ciepła; 

6) inwestorze - rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), będący 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

7) inwestycji - rozumie się przez to wymianę starego źródła ciepła na nowe, na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale. 

I.  Kryteria wyboru inwestycji do udzielenia dotacji celowej 

§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez 

likwidację w budynku mieszkalnym lub w lokalu starego źródła ciepła i zainstalowanie nowego źródła ciepła, 

zgodnie z zasadami określonymi uchwałą. 

2. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych np. 

termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propanbutan, elektrycznych podgrzewaczy wody 

oraz pieców kuchennych itp. 
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3. Kwotę dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, ustala się w wysokości 50% poniesionych nakładów 

finansowych na wymianę źródła ciepła, nie więcej niż 4 000,00 zł. 

4. Dofinansowanie udzielane zgodnie z niniejszymi zasadami podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną stanowi pomoc de minimis, o której mowa 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L.2013.352.1 z 24 grudnia 

2013 r.). 

5. Nowe źródło ciepła musi spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez akredytowaną jednostkę, 

2) posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych. 

6. Dotacja udzielana jest jednorazowo dla danego budynku mieszkalnego lub lokalu. 

7. Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła ciepła w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym, w którym wykonano inwestycję, zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą, 

w okresie co najmniej 5 lat od jej realizacji. 

II. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej 

§ 3. 1. Wójt Gminy Goleszów ogłasza na stronie internetowej Gminy Goleszów, na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy Goleszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów nabór wniosków 

o udzielenie dotacji oraz wyznacza termin, do którego Inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek o przyznanie 

dotacji. 

2. W celu uzyskania dotacji Inwestor składa wniosek, który powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Inwestora; 

2) dane do kontaktu (numer telefonu lub adres e-mail); 

3) adres budynku mieszkalnego, w którym planuje się inwestycję; 

4) opis starego źródła ciepła; 

5) opis planowanej inwestycji; 

6) przewidywany termin realizacji inwestycji; 

7) przewidywany koszt inwestycji; 

8) wnioskowaną kwotę dotacji; 

9) podpis Inwestora. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się oświadczenie o prawie własności lub prawie 

użytkowania wieczystego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

4. Inwestor, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dla którego dotacja stanowić 

będzie pomoc de minimis, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinien dołączyć sporządzone zgodnie z art. 

37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 362): 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu  

2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy  

de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311  

z późn. zm.). 

5. Wniosek może być złożony w Urzędzie Gminy Goleszów osobiście lub listownie za pośrednictwem 

poczty. O chwili złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Goleszów. 
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6. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, Inwestor zostanie wezwany do jego 

uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek niepoprawiony lub 

nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Goleszów. 

8. Inwestorzy, którzy nie otrzymali dotacji w danym naborze z uwagi na wyczerpanie środków 

finansowych, nie są zobowiązani do ponownego składania wniosków, gdyż wnioski te będą rozpatrywane 

w kolejnym naborze, przy uwzględnieniu kolejności określonej w ust. 7. Inwestor w takim przypadku  

ma obowiązek na żądanie Gminy Goleszów potwierdzenia aktualności wniosku i załączonych dokumentów. 

9. W przypadku rezygnacji Inwestora, którego wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji, 

dotacja może zostać przyznana kolejnemu Inwestorowi spełniającemu warunki do jej udzielenia. 

10. W przypadku niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji Wójt Gminy 

Goleszów może ogłosić nabór uzupełniający. 

III. Rozliczenie dotacji 

§ 4. 1. Po zrealizowaniu inwestycji, celem wypłaty dotacji Inwestor przedkłada następujące dokumenty:  

1) oryginał faktury VAT lub rachunku (z datą wystawienia po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji) 

potwierdzające wydatki poniesione przez Inwestora na wymianę źródła ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

2) dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła; 

3) dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być wystawione przez uprawnionego 

przedsiębiorcę. 

3. W przypadku inwestycji polegającej na wymianie starego źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe, należy 

dodatkowo dołączyć: 

1) zaświadczenie potwierdzające spełnienie minimum standardów emisyjnych zgodnie z 5 klasą pod 

względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 wydane 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); 

2) opinię kominiarską; 

3) protokół odbioru inwestycji. 

4. W przypadku inwestycji polegającej na wymianie starego źródła ciepła na kocioł gazowy, należy 

dodatkowo dołączyć: 

1) pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydane przez Starostę 

Cieszyńskiego; 

2) w przypadku braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oświadczenie Wykonawcy 

o podłączeniu kotła gazowego do istniejącej już instalacji oraz oświadczenie Inwestora o braku 

konieczności uzgadniania w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przebudowy wewnętrznej instalacji 

gazowej; 

3) protokół odbioru inwestycji (w tym instalacji) sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami; 

4) opinię kominiarską; 

5) umowę dostawy gazu ziemnego. 

5. Zainstalowane nowe źródło ciepła powinno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu 

z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 z późn. zm.). 

6. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym 

osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, 

w tym wykonania prac związanych z wymianą urządzenia grzewczego. 
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IV. Postanowienia końcowe  

§ 5. 1. Wnioski złożone w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 0007.28.2018 Rady Gminy 

Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

wymiany źródeł ciepła, zachowują ważność i będą rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych 

w niniejszej uchwale.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 0007.28.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Karol Lipowczan 
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