
UCHWAŁA NR XLVIII/335/18
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą 
emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 
1000, 1349, 1432), art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1564) oraz art. 221 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Krośniewice na modernizację systemów 
ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice.

§ 2. Dotacja w sprawie jak w §1 przyznawana będzie zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji celowej na modernizację 
systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice” 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady

Sławomir Kępisty
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/335/18

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, 
w budynkach na terenie Gminy Krośniewice

I. Ogólne zasady udzielania dotacji.

§ 1. Gmina Krośniewice udziela dotacji celowej, zwanej w dalszej części dotacją, na modernizację systemów ogrzewania 
w budynkach na terenie Gminy Krośniewice, polegającą na likwidacji pieców węglowych lub kotłów starej generacji 
opalanych węglem i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

1) ogrzewania gazowego;

2) pomp ciepła;

3) nowoczesnych urządzeń grzewczych z podajnikiem automatycznym na biomasę spełniających łącznie następujące 
wymogi:

a) posiadających zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze nie posiadające rusztu 
nad paleniskiem na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – 
terminologia, wymagania, badania i oznakowanie lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą,

b) data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku 
o dotację,

c) urządzenie powinno posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 80% i spełniać wymagania: 
klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016 r.

§ 2. 1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

1) osoby fizyczne;

2) wspólnoty mieszkaniowe;

2. Podmioty wymienione w § 2. ust.1 muszą posiadać prawo własności do budynku położonego w obrębie granic Gminy 
Krośniewice, w którym będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji lub musi posiadać inny tytuł prawny do 
władania budynkiem.

3. Budynek winien mieć nadany własny numer porządkowy. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obrębie 
nieruchomości wskazanej we wniosku w pobliżu przedmiotowego budynku, jeśli urządzenie będzie działać na jego potrzeby.

§ 3. Dotacje udzielane są na dotowanie kosztów zakupu lub zakupu z montażem nowych źródeł ogrzewania o których 
mowa w § 1.

§ 4. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów (brutto) poniesionych na zakup lub zakup z montażem nowego źródła 
ogrzewania lecz nie więcej niż 3 000 zł i ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur VAT lub rachunków, 
wystawionych na ubiegającego się o dotację.

§ 5. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek dotyczy dotowania zakupu lub zakupu i montażu jednego źródła 
ogrzewania.

§ 6. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, złożony w sposób określony w ogłoszeniu 
o naborze wniosków w danym roku i dotyczy planowanej modernizacji systemu ogrzewania w budynku.

§ 7. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności miejsce i termin ich składania, następuje w przypadku 
przeznaczenia środków na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Gminy Krośniewice w budżecie 
Gminy i ich zabezpieczeniu w uchwale budżetowej na dany rok. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie podawane do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

§ 8. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy 
Krośniewice, w danym roku budżetowym.

§ 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pomiędzy Burmistrzem Gminy Krośniewice 
a Wnioskodawcą i jej realizacja zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Realizacja dotowanego zadania 
musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja, a w roku 2018 do 
15 listopada.

II. Warunki ubiegania się o dotację.

§ 10. Osoby ubiegające się o dotację winny złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach:
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1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krośniewice na modernizację systemu ogrzewania w budynku, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - 
oryginał do wglądu), a w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem budynku dodatkowo zgodę właściciela na 
wykonanie modernizacji w sposób określony we wniosku;

3) oraz pozostałe załączniki i oświadczenia załączone do Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów 
ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice.

§ 11. Warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami 
wobec Gminy Krośniewice.

III. Tryb postępowania oraz kryteria przyznawania dotacji.

§ 12. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy złożony 
wniosek.

§ 13. Po złożeniu wniosku lecz przed likwidacją pieca lub kotła węglowego starej generacji, przeprowadzana jest kontrola 
celem stwierdzenia faktu posiadania przez ubiegającego się o dotację w/w urządzenia. Ubiegający się o dotację zapewnia 
możliwość przeprowadzenia kontroli. Brak możliwości przeprowadzenia kontroli skutkuje odrzuceniem wniosku.

§ 14. 1. Rozpatrywanie wniosków oraz kontrolę w terenie przeprowadza "Komisja Oceny Wniosków" powołana przez 
Burmistrza Krośniewic, odrębnym zarządzeniem;

2. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia;

3. Wnioski niespełniające warunków zawartych w "Regulaminie" pozostaną bez rozpatrzenia o czym Wnioskodawca 
zostanie poinformowany pisemnie.

§ 15. Wnioski złożone po wyczerpaniu się środków finansowych przeznaczonych na dotację, w danym roku budżetowym, 
przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze w kolejności.

§ 16. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Krośniewic na wniosek "Komisji Oceny Wniosków".

§ 17. Z osobami, którym przyznano dotację zostaje zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Krośniewice.

§ 18. W okresie 5 lat od daty przyznania dotacji:

1) podmiot, który uzyskał dotację nie może zmieniać miejsca instalacji na inny budynek, sprzedawać, darować innemu 
podmiotowi itp dotowanego urządzenia;

2) "Komisja Oceny Wniosków" może dokonać kontroli sposobu eksploatacji w/w urządzenia;

3) Wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji.

IV. Sposób rozliczania dotacji.

§ 19. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dotację z którym została zawarta umowa, zobowiązany jest w terminie do 
31 października roku w którym przyznano dotację (w 2018 roku do 15 listopada) do pisemnego poinformowania Urzędu 
Miejskiego w Krośniewicach o zrealizowaniu modernizacji i dostarczenia:

1) faktur VAT lub rachunków za zakup lub za zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, wystawionych na ubiegającego się 
o dotację, potwierdzających zakres, termin i koszty realizacji modernizacji systemu ogrzewania;

2) dokumentów określających dane techniczne nowego źródła ogrzewania;

3) w przypadku kotłów na paliwo stałe dodatkowo świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego", 
potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa § 1. pkt. 3) regulaminu.

§ 20. Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, "Komisja Oceny Wniosków" przeprowadza oględziny 
w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.

§ 21. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia przez "Komisję Oceny 
Wniosków" niespełnienia warunków określonych w niniejszym "Regulaminie" w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji.

V. Dodatkowe warunki.

§ 22. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Burmistrz Krośniewic podaje do publicznej 
wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej:

1) nazwę zadania, na realizację, którego dotacja została udzielona;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3) liczbę podmiotów,  które otrzymały wsparcie.

Id: 0A9BF713-3D23-4383-9D15-71E927D17B74. Podpisany Strona 2



§ 23. Otrzymujący dotację wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przez niego instalacji 
oraz upoważnia Urząd Miejski w Krośniewicach do nieodpłatnego wykorzystywania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: 
w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej itp.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na
modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję

zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice.

WNIOSEK

o udzielanie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń
w budynkach na terenie Gminy Krośniewice

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię, nazwisko ………………………………………………………………………

2. PESEL ………………………………………………………………………………

3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………

4. Adres do korespondencji …………………………………………………………...

5. Telefon kontaktowy/e-mail …………………………………………………………

6. Tytuł prawny do nieruchomości …………………………………………………….

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA

1. Lokalizacja budynku, w którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania (ulica, nr budynku):

..................................................................................................................................................

2. Rok budowy w/w budynku: .........................

3. Istniejące źródła ogrzewania w w/w budynku (rodzaj, ilość):

……………………………………………………………………………………………

…………………………………........................................................................................

4. Źródła ogrzewania planowane do trwałej likwidacji (rodzaj, ilość):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………………….…...

5. Powierzchnia ogrzewana budynku: ……………………………………………………..

6. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania:

…………………………………….................….................................................................

..............................................................................................................................................

7. Moc planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania: .................................................

C. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA MODERNIZACJI

1. Data rozpoczęcia (rozumiana jako data planowanego usunięcia dotychczas używanego urządzenia grzewczego):
…………………………...................................................................................

2. Data zakończenia (nie później niż do 15 października roku w którym składany jest niniejszy wniosek; w roku 2018 do
15 listopada): ......................................................................................................

D. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM,
zgodnie z wymogami regulaminu:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu),

2) jeżeli nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy - dodatkowo zgoda właściciela
na wykonanie modernizacji przez Wnioskodawcę w sposób określony we wniosku*,

3) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność - zgoda współwłaściciela na wykonanie modernizacji przez Wnioskodawcę
w sposób określony we wniosku*,

* niepotrzebne skreślić
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E. Oświadczam, że zobowiązuję się do poddania kontroli, o której mowa w §13 niniejszego Regulaminu, przed likwidacją
dotychczas używanego urządzenia grzewczego.

F. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z "Regulaminem udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice".

.............................................. ............................................... .................................................
(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy)

G. Klauzula informacyjna i klauzula zgody w zakresie danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340
Krośniewice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pan Ryszard Kujawski, e-mail odo24@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procedury związanej z udzielaniem, rozliczaniem
i kontrolowaniem dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń,
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu państwom trzecim / organizacjom międzynarodowym.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym
została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia procedury związanej
z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem dotacji celowe na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe prowadzenie procedury związanej z udzielaniem, rozliczaniem
i kontrolowaniem dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice.

Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z klauzulą informacyjną od administratora danych. Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a, że w zakresie wyrażenia zgody, mogę ją cofnąć zarówno co do każdego poszczególnego celu
przetwarzania, jak i co do wszystkich celów.

.................................................
Data i podpis

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na

przetwarzanie ww. danych osobowych przez administratora do celu prowadzenia procedury związanej z udzielaniem,
rozliczaniem i kontrolowaniem dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*.

.................................................
Data i podpis

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na
modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję

zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice.

…………………., dnia …….……
........................................................................

(Imię i nazwisko)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………….
(telefon)

OŚWIADCZENIE

………………………………………….………….................... jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej
w:………………………………………………………………………………………………....................................................

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki)
na której realizowana będzie wymiana źródła ciepła objęta dofinansowaniem z budżetu Gminy Krośniewice w 201… roku,
oświadczam, iż posiadam czynną instalację gazową w budynku.

………………………………
podpis
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na
modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję

zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice.

…………………., dnia …….……
........................................................................

(Imię i nazwisko)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………….
(telefon)

OŚWIADCZENIE

……………………………………………….……….................... jako właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej
w:………………………………………………………………………….……………………………………..........................

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki)
na której realizowana będzie wymiana źródła ciepła objęta dofinansowaniem z budżetu Gminy Krośniewice w 201… roku,
wyrażam zgodę na jej realizację na w/w nieruchomości oraz wypłatę dotacji na dofinansowanie
Pani/Panu……………………...................................................na warunkach określonych w umowie o udzieleniu dotacji.

………………………………
podpis
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na
modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję

zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice.

…………………., dnia …….……
........................................................................

(Imię i nazwisko)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………………….
(telefon)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zobowiązuję się do korzystania z nowego źródła ciepła objętego dofinansowaniem z budżetu
Gminy Krośniewice w 201… roku przez okres, co najmniej 5 lat licząc od dnia następnego od dnia zawarcia umowy
o dofinansowanie.

………………………………
podpis
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