
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy 
Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 
i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 roku poz. 789 z późn. zm.) Rada Gminy Kadzidło uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegającej na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system 
ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło 
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”.

§ 2. Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru, tryb postępowania w związku 
z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na 
dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.

Poz. 4018
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/57/2019 

Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. 

REGULAMIN 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza polegającej na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu 

kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło” 

 
Rozdział 1. 

Warunki i kryteria udzielania dotacji 

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania z budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, 

montażu kolektorów słonecznych lub termomodernizacji budynków położonych na terenie Gminy Kadzidło, 

obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

§2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na 

wymianie istniejącego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych 

lub termomodernizacji.  

2. Za nowy system ogrzewania o którym mowa w §2 pkt. 1 uznaje się:  
1) ogrzewanie elektryczne, 
2) ogrzewanie węglowe zasilane ręcznie spełniające wymagania ekoprojektu1, 
3) ogrzewanie węglowe zasilane automatycznie spełniające wymagania ekoprojektu, 
4) ogrzewanie na biomasę zasilane automatycznie spełniające wymagania ekoprojektu, 
5) ogrzewanie na pelet zasilane automatycznie spełniające wymagania ekoprojektu, 
6) ogrzewanie gazowe, 
7) ogrzewanie olejowe, 
8) pompę ciepła. 

3. Montowane w ramach inwestycji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania 

na terenie Polski. 

4.  Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 
klimatyzatorów i innych); 

2) koszt montażu nowego źródła ogrzewania; 
3) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 
4) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej; 
5) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji c.o.; 
6) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń; 
7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania spełniającego wymagania ekoprojektu 

oraz modernizacja ogrzewania w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym 
jedno spełniające wymagania ekoprojektu – dotyczy zmiany istniejącego źródła ciepła 
opartego na paliwie stałym;  

8) koszt montażu instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę użytkową oraz robót remontowo-
budowlanych. 

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest złożenie oświadczenia 

o przeprowadzeniu trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących 

ogrzewaniu pieców, kotłów opalanych węglem lub koksem) do dnia złożenia dokumentów będących 

podstawą rozliczenia dotacji wskazanym w § 10 ust. 2. 

                                                                 
1 Ekoprojekt – nazwa odnosząca się do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.  Rozporządzenie w pkt. 1 i 2 załącznika nr II zawiera 
wytyczne dla projektów kotłów na paliwo stałe. 
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6. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić 

w przypadku, gdy stanowi ono wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku i jest trwale odłączony od 

przewodów kominowych. 

7. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła 

ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie 

z przepisami prawa. 

§3. 1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:  
a) osoby fizyczne,  
b) wspólnoty mieszkaniowe,  
c) osoby prawne,  
d) przedsiębiorcy;  

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
2. Podmioty wymienione w ust. 1, muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie 

Gminy Kadzidło, na której realizowane będzie zadanie. 

§4. 1. Wysokość dotacji, wynosi w przypadku:  

1) trwałej wymiany źródła ciepła nie więcej niż 3 000 zł; 
2) montażu kolektorów słonecznych nie więcej niż 3 000 zł, 
3) termomodernizacji budynku nie więcej niż 3 000 zł. 

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z 

innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków 

budżetowych Gminy Kadzidło, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych 

fakturami VAT lub rachunkami. 

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

§6. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia oznaczają: 

 Gmina – należy przez to rozumieć Gminę Kadzidło. 
 Wnioskodawca –właściciel bądź współwłaściciel budynku, osoba składająca wniosek w ramach 

dofinansowania. 
 Beneficjent – należy przez to rozumieć podmiot realizujący inwestycję. 
 Stary system ogrzewania –niskosprawny i nieekologiczny system ogrzewania oparty o piec lub kocioł 

na paliwo stałe lub inne zainstalowane i pracujące źródło ciepła, niespełniające wymagań 
ekoprojektu. 

 Nowy system ogrzewania –wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania oparty o ogrzewanie 
elektryczne, ogrzewanie węglowe lub na pelet spełniające wymagania ekoprojektu, ogrzewanie 
gazowe, olejowe lub na pompę ciepła. 

 Termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii 
cieplnej w danym obiekcie budowlanym, które może polegać na: ociepleniu ścian zewnętrznych, 
ociepleniu dachów, wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania, modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, montażu urządzeń do bieżącego 
monitorowania temperatur, zużycia nośników energii i wody oraz sterowania obiektem. 

 Umowa – umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu się Beneficjenta do uzyskania 
dofinansowania, podpisana przez obie strony: Beneficjenta i Gminę Kadzidło. 
 

Rozdział 2. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

§7. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego 

systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych lub termomodernizacji 

budynku. 

2. Termin naboru wniosków do Programu, do publicznej wiadomości podaje Wójt poprzez tablicę ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy, stronę internetową oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Gminie. Gmina prowadzić będzie nabór wniosków na każdy rok z osobna. W każdym roku od 
nowa.  
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:  
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1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z 
księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;  

2) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania 
wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością - zgodę wszystkich 
uprawnionych;  

3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane;  

4) oświadczenie, o którym mowa w § 2, ust. 5, o przeprowadzeniu trwałej likwidacji 
dotychczasowego źródła ogrzewania do dnia złożenia dokumentów będących podstawą 
rozliczenia dotacji wskazanym w § 10 ust. 2; 

5) dokumentację fotograficzną przed realizacją zadania istniejącego systemu ogrzewania - 
wymagana w przypadku wniosku o dotację na zmianę systemu ogrzewania; 

6) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis wnioskodawca zobowiązany jest do 
przedłożenia dokumentów i informacji określonych w § 8. 

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji przez właściwy referat Urzędu Gminy Kadzidło.  
5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, 
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  
6. Wnioski o dotację rozpatrywane są według priorytetów określonych w ust. 7, a następnie w kolejności 
ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decyduje godzina złożenia wniosku w Urzędzie 
Gminy. 
7. Dotacja udzielana będzie według następujących priorytetów: 

1) wymiana źródła węglowego na kocioł gazowy, szczególnie na obszarach zwartej zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej; 

2) wymiana źródła węglowego na nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na 
węgiel lub biomasę spełniające wymagania ekoprojektu;  

3) wymiana źródła węglowego na kotły olejowe; 
4) wymiana źródła węglowego na ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła, 
5) wymiana źródła węglowego na nowoczesne urządzenia zasilane ręcznie na węgiel lub biomasę 

spełniające wymagania ekoprojektu, 
6) zastosowanie kolektorów słonecznych, 
7) przeprowadzenie termomodernizacji. 

8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji o której mowa w § 2, nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od 
niego odwołanie. 

§8. 1. Jeżeli przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie 

umowy o dotację jest dodatkowo:  

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej 
działalności w:  
a) rozporządzeniu Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L.352.1 z dnia 24.12.2013 r.),  

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 o art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.),  

c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013 r.).  

2) przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, 
w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo 
oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych 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 późń. zm.) albo w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 
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przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 
121, poz. 810).  

2. Pomoc de minimis określona w niniejszej uchwale może być udzielona zgodnie z okresem obowiązywania 
aktów prawnych wymienionych w ust. 1 pkt 1. 

§9. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 7, stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji 

pomiędzy Gminą Kadzidło a wnioskodawcą. 

2.  Wójt Gminy Kadzidło zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie podpisania 
umowy.  
3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.  
4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa w ust. 

1, z uwzględnieniem § 10 ust. 1.  
§10. 1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2.  

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:  
1) udokumentowane koszty inwestycji - z potwierdzeniem zapłaty faktury, rachunki wystawione 

na Beneficjenta po dacie zawarcia umowy o dotację;  
2) dokumenty potwierdzające likwidację istniejącego źródła ciepła (np. protokół likwidacji, karta 

przekazania odpadu/zezłomowania wystawiona na Beneficjenta) - dotyczy zmiany istniejącego 
źródła ciepła opartego na paliwie stałym;  

3) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;  
4) dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca zainstalowane urządzenie lub przeprowadzoną 

termomodernizację. 
§11. 1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku: 

1) zaprzestania używania lub zmiany:  
a) w terminie 5 lat od uzyskania dotacji na zainstalowany system ogrzewania lub kolektory 

słoneczne, jeżeli zmiana bądź zaprzestanie korzystania spowodowane zostały przyczynami 
leżącymi po stronie Beneficjenta bądź niewykonania obowiązku określonego w § 2 ust. 5 ; 

b) w terminie 10 lat od uzyskania dotacji na prace termomodernizacyjne, jeżeli zmiana bądź 
zaprzestanie korzystania spowodowane zostały przyczynami leżącymi po stronie 
Beneficjenta bądź niewykonania obowiązku określonego w § 2 ust. 5; 

2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), to jest wykorzystania dotacji niezgodne 
z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub w nadmiernej wysokości. 

 
Rozdział 3.  

Postanowienia końcowe 

§12. Informację o wyczerpaniu środków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie Inwestycji służących 

ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła, montażu kolektorów słonecznych lub 

termomodernizacji budynków lub lokali położonych na terenie Gminy Kadzidło w danym roku 

kalendarzowym Wójt Gminy Kadzidło poda do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Kadzidło. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 Barbara Bączek 
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