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R E G U L A M I N 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego 
ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt 

 
§ 1. Regulamin ustala zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieporęt na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła 
o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 
ze źródeł tzw. niskiej emisji. 
 
§ 2. 1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, zwanej dalej ,,Dotacją”, może nastąpić pod 
warunkiem, że nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła położona jest na terenie 
Gminy Nieporęt. 
2. Wnioskodawcami w zakresie udzielenia Dotacji mogą być podmioty i jednostki, o których mowa 
w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 
r. poz. 519, 785, 898 i 1089); 
3. W przypadku gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wniosek powinni złożyć 
wszyscy współwłaściciele lub niektórzy z nich, w tym jeden – za zgodą pozostałych 
współwłaścicieli na uzyskanie dotacji na dofinansowanie wymiany kotła, wyrażoną w formie 
pisemnej i załączoną do wniosku.  
 
§ 3. 1. Dotacja może być przeznaczona na modernizację systemu ogrzewania w budynkach lub 
lokalach mieszkalnych, obejmującą: 
1) wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na nowy kocioł zasilany gazem lub biomasą; 
2) wymianę kotła zasilanego paliwem gazowym, który był użytkowany w tym budynku przed 
    dniem 1 stycznia 2017 r., przez co najmniej 10 lat, na nowy kocioł na paliwo gazowe; 
3) wymianę kotła zasilanego paliwem stałym na kocioł zasilany gazem wraz z budową instalacji 
    gazowej. 
2. Dotacja udzielana jest jednorazowo. 
 
§ 4. 1. Montowane urządzenia objęte Dotacją  muszą być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej 
dwuletnią gwarancję. 
2. Kotły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 muszą posiadać sezonową efektywność energetyczną 
    określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 85 % dla kotłów na biomasę z 
    automatycznym podawaniem paliwa oraz wyższą niż 92 % dla kotłów na paliwo gazowe. 
3. Montowane kotły na biomasę i na gaz, powinny spełniać warunki 5 klasy wg PN-EN 303-
5:2012. 
4. Nowo montowane kotły na biomasę nie mogą mieć możliwości zamontowania dodatkowego 
    rusztu żeliwnego. 
5. Nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 
6. Termin zakończenia przez wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego Dotacją, określonego w § 3 
ust. 1 oraz rozliczenia dotacji ustala się do końca miesiąca listopada roku, w którym została zawarta 
umowa o udzieleniu Dotacji. 
 
§ 5. Wysokość dotacji celowej wynosi 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), jednakże nie więcej 
niż 50 % kosztów poniesionych  przez Wnioskodawcę na zakup wraz z montażem nowego kotła 
ogrzewania centralnego lub na budowę instalacji gazowej. 
 



 
§ 6. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek, złożony zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym 
załącznik nr 2 do Regulaminu, zwany dalej ,,Wnioskiem”. 
2. Do Wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością  na cele budowlane, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 
do Regulaminu; 
3. Wnioskodawcy  ubiegający się o Dotację na przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 
zobowiązani są do załączenia do Wniosku kopi:  
1) uzyskanych warunków przyłączenia do sieci gazowej,  
2) umowy na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, oraz 
3) prawomocnej decyzji na wykonanie instalacji gazowej. 
 
§ 7. 1. Wniosek o Dotację należy złożyć do Wójta Gminy Nieporęt przed rozpoczęciem 
modernizacji systemu ogrzewania, w terminie do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, z 
wyjątkiem 2017 roku, w którym wnioski można składać do końca miesiąca października. 
2.Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania - do czasu wyczerpania środków 
przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów w danym roku. Kolejność składania 
wniosków ustalana będzie z uwzględnieniem wniosków prawidłowo złożonych i kompletnych.  
3. Złożenie wniosku nie przesądza/nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Udzielenie Dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę w uprawnionym 
Wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
5. Umowa o udzielenie Dotacji  może być zawarta pod warunkiem złożenia prawidłowego Wniosku 
oraz zaakceptowania Wniosku przez gminę, o ile nie zostały wyczerpane środki finansowe gminy 
Nieporęt na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym.  
6. W przypadku wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy Nieporęt przeznaczonych na 
Dotacje w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane Wnioski rozpatrywane będą w następnych 
latach, według kolejności ich złożenia.  
7. Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu 
ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat 
od daty zakończenia inwestycji. Za datę zakończenia inwestycji rozumie się datę podpisania 
protokołu końcowego z udziałem przedstawiciela Gminy Nieporęt. 
 
§ 8. 1. W celu rozliczenia Dotacji Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa o udzielenie 
Dotacji zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Nieporęt: 
1) wniosek o wypłatę Dotacji, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 5 do  
    Regulaminu; 
2) faktury VAT za zakup nowego źródła ciepła i montaż kotła lub wykonanie instalacji 
    gazowej podłączonej do sieci gazowej - wystawione na Wnioskodawcę po podpisaniu 
    umowy o Dotację (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dotującego oraz 
    oryginał do wglądu); 
3) protokół demontażu kotła na paliwo stałe sporządzony przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót; 
4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony przez Wnioskodawcę i 
    wykonawcę robót; 
5) dokumenty techniczne potwierdzające, że zamontowany nowy kocioł posiada sezonową 
    efektywność energetyczną wyższą niż 85 % dla kotłów na biomasę oraz wyższą niż 92 % 
    dla kotłów na paliwo gazowe i spełnia warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012; 
6) protokół komisyjnego odbioru nowego źródła ciepła sporządzony przez Wnioskodawcę i 
    przedstawicieli Gminy Nieporęt, zgodnie z wzorem tego protokółu stanowiącym załącznik nr 4  
   do  Regulaminu. 
2. Wypłata Dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie 
     o Dotację.  
 
 


