
UCHWAŁA NR XXXIV/289/21 
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Dobrzyniewo Duże na zadania służące ochronie powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2019 r. poz. 1815, z 2021 r. poz. 868 ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy 
Dobrzyniewo Duże na trwałą likwidację pieców/kotłów węglowych niespełniających wymagań wynikających 
z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich 
zamianę na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji. 

2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym trybu udzielania dotacji oraz sposobów jej 
rozliczenia określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.  

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Janina Kozakiewicz 
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Zasady udzielania dotacji celowej na trwałą likwidację pieców/kotłów węglowych niespełniających 

wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku 

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

wymogów dotyczących Ekoprojektu i zastąpieniu ich ogrzewaniem wpływające na zmniejszenie niskiej 

emisji 

§ 1. 1. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, 

zwanej dalej "dotacją", na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację 

pieców/kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamianę na ogrzewanie wpływające 

na zmniejszenie niskiej emisji. 

2. Przez trwałą likwidację ogrzewania opartego o paliwo stałe rozumie się usunięcie z nieruchomości 

pieca/kotła niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1. 

3. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 

5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

§ 2. 1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/ 

budynku lub domu jednorodzinnego z prawem do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane, 

zamieszkałe i jednocześnie zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, a budynek 

mieszkalny położony jest na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza 

i działalność rolnicza, nie obejmuje także budynków wykorzystywanych sezonowo np. domków letniskowych. 

3. Beneficjent nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych 

należnościach wobec Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 3. 1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy. 

Dofinansowanie dotyczy systemów ekologicznych opartych o urządzenia zasilane następującymi rodzajami 

paliw i energią: gazem, olejem opałowym (które spełniają min. klasę A), węglem i biomasą (które spełniają 

wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

Ekoprojektu) oraz pompy ciepła (o klasie efektywności energetycznej min. A+) jak i systemów ogrzewania 

elektrycznego, w efekcie których następuje rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego poprzez zastąpienie palenisk opalanych paliwem stałym (kotły węglowe, kotły 

węglowokoksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę). 

2. Dotacja dla Beneficjenta na dany lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny przysługuje tylko raz na to 

samo zadanie bez względu na liczbę dokonywanych zmian sposobu ogrzewania  lub zmianę Wnioskodawcy. 

§ 4. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, uzgodnienia itp.; 

2) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań; 

3) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej; 

4) sfinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 

§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych. 

§ 6. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów wymiany pieców/kotłów 

węglowych na ekologiczne źródła ciepła, o których mowa w §3, ale nie więcej niż 3000 zł. 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 czerwca 2021 r.
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§ 7. Beneficjent ubiegający się o uzyskanie dotacji składa do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże pisemny 

wniosek o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 

§ 8. Udzielenie dotacji celowej dokonywane będzie w kolejności kompletnie złożonych wniosków w ramach 

środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 9. 1 Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 

każdego roku w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25. Wnioski składane w roku 

2021 będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 roku. 

2. Wnioski niekompletne powinny zostać uzupełnione w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia. 

Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych, Wójt Gminy 

Dobrzyniewo Duże zawiadomi Beneficjenta o terminie wizytacji, której celem jest m.in. weryfikacja istniejącego 

źródła ciepła w budynku oraz zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni od wpływu 

pozytywnie zweryfikowanego wniosku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. 

4. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia 

w terminie i na zasadach w niej określonych. 

5. Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się o dotację. 

§ 10. 1. Po zrealizowaniu zadania Beneficjent przedstawi Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże rozliczenie 

dotacji  w terminie do 15 listopada roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca podpisał umowę o udzielenie 

dotacji. 

2. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji, tj. rachunki, faktury wystawione 

na Beneficjenta, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zrealizowanie zadanie, kopie dokumentów 

potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła z wymaganiami określonymi w Uchwale Rady Gminy 

Dobrzyniewo Duże, dokumentu potwierdzającego  złomowanie wystawionego na Beneficjenta. 

§ 11. W przypadku, gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu 

Beneficjentowi, o którym mowa w §2, Beneficjenci wyznaczą pełnomocnika upoważnionego do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji lub wszyscy 

przystąpią do zawarcia umowy. 

§ 12. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonych w art. 251 i 252 ustawy 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w szczególności w przypadku: 

1) nieutrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania 

dotacji; 

2) zamontowania w budynku mieszkalnym ogrzewania węglowego niespełniającego wymagania, o którym 

mowa w § 3. 

§ 13. Dotujący zastrzega sobie prawo: 

1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania lub 

odstąpił od jego wykonania, lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie. Dotujący może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia zaistnienia w/w okoliczności; 

2) przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania, w trakcie i w okresie do 5 lat, licząc 

od dnia otrzymania dotacji; 

3) wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania niniejszych zasad 

lub zamontowania dodatkowego ogrzewania w postaci urządzeń nie spełniających wymogów określonych 

w niniejszych Zasadach. 
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Załącznik Nr 1  

          Miejscowość, dnia 

 

Wójt Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej na trwałą likwidację pieców/kotłów węglowych niespełniających 

wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku 

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

wymogów dotyczących Ekoprojektu i zastąpieniu ich ogrzewaniem wpływającym  

na zmniejszenie niskiej emisji 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………… 

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

4. Nr telefonu i adres e-mail …………………………………………………………………………………. 

5. Seria i nr dokumentu tożsamości …………………………………………………………………………. 

wydany przez …………………………………………………………………………………………….. 

6. Nr pesel …………………………………………………………………………………………………… 

7. Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja …………………………………………... 

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

II. DANE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………………... 

2. Nr działki ewidencyjnej i obręb: ……………………………………………………………………... 

3. Stosowany obecnie opał do ogrzania budynku mieszkalnego: 

 węgiel 

 inne – jakie? ……………………………………………………………………………………….. 

4. Planowane urządzenie grzewcze do ogrzania budynku mieszkalnego 

 kocioł gazowy, 

 pompa ciepła, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 kocioł olejowy, 

 kocioł na biomasę, 

 kocioł węglowy. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 54F6479A-CDF6-4B9E-B56E-F627B2B3A50F. Podpisany Strona 3



III. TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU/BUDYNKU oraz nieruchomości, na której jest usytuowany 

 Własność 

 Współwłasność 

 Użytkowanie wieczyste 

 inne 

 

IV. OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na zadania służące 

ochronie powietrza. 

2) Nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji. 

 

Wyrażamy zgodę 

…………………………………….. 

……………………………………. 

czytelny podpis współwłaściciela nieruchomości 

         ……………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawcy  
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Załącznik Nr 2  

Umowa o dotację celową z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dofinansowanie zadań służących 

ochronie powietrza 

zawarta w…………….., w dniu ………………………….., pomiędzy 

Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym, przy ul. Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo 

Duże , 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………......, 

zwaną dalej Gminą, 

a osobą fizyczną będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową, 

z której nastąpiła trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych niespełniających wymagań wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, 

zwanym w dalszej części umowy Dotowanym.  

Gmina i Dotowany postanawiają, co następuje: 

§ 1. Dotacją celową objęte są zadania w zakresie trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych 

niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 

2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu  

do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamianę na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji. 

§ 2. Zadanie wskazane w § 1 niniejszej umowy będzie realizowane dla osoby/osób posiadającej tytuł prawny 

do nieruchomości, zamieszkałej i jednocześnie zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy Dobrzyniewo 

Duże, a budynek mieszkalny położony jest na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, do której Dotowany posiada 

stosowny tytuł prawny, oznaczonej w księdze wieczystej nr …………………………….., położonej 

w …………………………………………… przy ul. …………………...............…. nr....................................... 

§ 3. 1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy. 

Dofinansowanie dotyczy systemów ekologicznych opartych o urządzenia zasilane następującymi rodzajami 

paliw i energią: gazem, olejem opałowym (które spełniają min. klasę A), węglem i biomasą (które spełniają 

wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 

Ekoprojektu) oraz pompy ciepła (o klasie efektywności energetycznej min. A+) jak i systemów ogrzewania 

elektrycznego, w efekcie których następuje rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego poprzez zastąpienie palenisk opalanych paliwem stałym (kotły węglowe, kotły 

węglowokoksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę). 

2. Dotacja udzielana będzie w wysokości do 50% poniesionych kosztów ujętych w ust. 1, 2, nie więcej 

jednak niż 3.000,00 zł (trzy tysiące zł). 

§ 4. Gmina przekaże dotację w wysokości kwoty należnej dotacji zgodnie z § 3 ze środków budżetu Gminy 

po złożeniu wniosku, zaakceptowaniu rozliczenia wykonania zadania, w terminie 30 dni od złożenia wniosku 

o wypłatę dotacji celowej, na rachunek wskazany przez Dotowanego w umowie. 

§ 5. Przekazanie dotacji nastąpi poprzez wypłatę na wskazany rachunek bankowy Dotowanego o nr 

…………………………….…………………………………………. 

§ 6. 1. Wykonanie zadania dokumentuje się poprzez przedłożenie Gminie wniosku o wypłatę dotacji 

stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad, kopii faktur oraz kopii dokumentu trwałej likwidacji pieców/kotłów 

węglowych niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 

28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu. 

2. Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 listopada roku kalendarzowego, 

w którym wnioskodawca podpisał umowę o udzielenie dotacji. 

§ 7. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w art. 251 i 251 ustawy o finansach 

publicznych, w szczególności w przypadkach: 
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1) nieutrzymanie systemu grzewczego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania 

dotacji; 

2) zamontowania w budynku mieszkalnym ogrzewania węglowego niespełniającego wymagania, o którym 

mowa w § 3. 

§ 8. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji. 

2. Dotowany zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, po 

wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym poinformowaniu o terminie jej przeprowadzenia. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla miejsca siedziby Gminy. 

§ 11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Dotowanego i dwóch dla 

Gminy. 

…………………………………    ……………………………….. 

     (Gmina)                   (Dotowany) 
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     Załącznik nr 3  

………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

Adres 

 

        Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 

        ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ  

dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dofinansowanie zadania służącego ochronie 

powietrza 

 

 Zgodnie z podpisaną umową nr ……………………….. z dnia ………………….. proszę  

o wypłatę dotacji w kwocie ……………………………… 

I.  INFORMACJE MERYTORYCZNE o wykonaniu zadania służącemu ochronie powietrza (*) 

1. Adres nieruchomości ………………………………………………………………………….. 

 kocioł gazowy, 

 pompa ciepła, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 kocioł olejowy, 

 kocioł na biomasę, 

 kocioł węglowy. 

 

(*) właściwe zaznaczyć 

II. ROZLICZENIE 

1. Koszty brutto wynikające z faktur: 

a) ………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………… 

Razem: ………………………………………………… 

2. 50% kosztów wynikających z faktur …………………………………………………........... 

3. Kwota dotacji ……………………..………………………..(nie wyżej niż 3.000,00 zł) 

4. W/w kwotę proszę przelać na konto nr: 

………………………………………………………………………………………….. 

III. OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że: 
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1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Dotowanego; 

2. wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym; 

3. nastąpiła trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych niespełniających wymagań wynikających z 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku  

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

w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i zastąpiono na ogrzewanie wpływające na 

zmniejszenie niskiej emisji. 

 

IV. ZAŁACZNIKI 

1. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Dotowanego kopie faktur lub rachunków za 

wykonane prace zgodnie z podpisana umowę o dotację celową wystawione przez Dotowanego 

wraz z opisem sporządzonym przez Dotowanego na odwrocie faktury lub rachunku, w opisie 

należy uwzględnić rodzaj i miejsce wykonanego zadania (wystawione w terminie realizacji 

zadania określonym w umowie o udzielenie dotacji); 

2. kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych 

źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  

z wymaganymi określonymi w uchwale Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na zadania służące ochronie 

powietrza (certyfikaty/etykiety klasy energetycznej/zaświadczenie producenta/ karta produktu); 

3. potwierdzenia ukazaniem imiennego dokumentu złomowania, tj. formularza przyjęcia odpadów 

metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, art. 102 (Dz. U. z 

2021 r. poz. 779); 

4. dokumentacja fotograficzna po zakończeniu realizacji zadania; 

5. inne: 

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

………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy 
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