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Załącznik  
do Uchwały Nr XVIII/116/2020 

Rady Gminy Głuchów 

z dnia 6 marca 2020 r. 

 

 

Rozdział 1. 

Cel i ogólne zasady przyznawania dotacji 

   §1. Regulamin określa zasady udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Głuchów 

dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne na terenie Gminy Głuchów, zwanej dalej dotacją, obejmujące w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.  

 

            §2.1. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się:  

 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

2) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych; 

3) wspólnoty mieszkaniowe; 

              2. Jeżeli budynek, w którym wymieniane będzie źródło ciepła,  znajduje się we 

współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wymianę 

pieca wyrażona poprzez złożenie podpisów przez wszystkich współwłaścicieli na wniosku lub 

dołączenie oddzielnej zgody oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wypłatę 

dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty zakupu pieca.  

              3. W przypadku dwóch lub więcej odrębnych budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych na jednej działce ale o odrębnych numerach domów, dotacja może być 

udzielona dla każdego z tych budynków.  

  4. Dotacja może być udzielona na realizację przedsięwzięcia, które zostanie 

przeprowadzone w roku kalendarzowym udzielenia dotacji.  

 

            §3. 1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie wymiany starego źródła 

ciepła i trwałe zastąpienie go  ekologicznym źródłem ciepła takim jak: 

1) kocioł gazowy; 

2) kocioł olejowy; 

3) kocioł na biomasę, pelet lub inne, spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy;  

4) kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy. 

             2. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zakupu kotła (bez usługi montażu),  przy 

czym urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane) posiadające atesty dopuszczające 

go do powszechnego użytku z gwarancją producenta min. 24 miesiące; 

             3. Zakupu kotła należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

             4. W przypadku kotłów na paliwa stałe dotacja może zostać udzielona, gdy spełniają 

one następujące warunki:  
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1) muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, a data potwierdzenia 

zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji;  

2) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu 

awaryjnego (dodatkowej komory spalania) ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie. 

              5. W przypadku kotłów gazowych dotacja może być udzielona o ile zamontowane 

urządzenia spełniają wymogi dyrektywy ErP2015, a data potwierdzenia zgodności z 

wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.  

              6. W przypadku kotłów olejowych dotacja może być udzielona o ile zamontowane 

urządzenia spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE, a data potwierdzenia zgodności z 

wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.  

              7. Konstrukcja kotła na biomasę nie może umożliwiać spalania paliw węglowych. 

 

              §4.1. Wymiana starego źródła ciepła i trwałe zastąpienie go  ekologicznym źródłem 

ciepła nie może być dotowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.  

              2. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku 

wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła oraz złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia 

o likwidacji tych źródeł, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 3. 

               3. Od obowiązku likwidacji starych źródeł ciepła, o których mowa w ust. 4 można 

odstąpić w przypadku: 

1) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny  

                § 5. 1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie wniosku 

złożonego do Wójta Gminy Głuchów przed przystąpieniem realizacji przedsięwzięcia.  

                 

                                                                          Rozdział 2. 

                                                Źródła finansowania i wysokość dotacji 

 

             §6.1. Środki finansowe na realizację zadań opisanych w Regulaminie pochodzić będą z 

budżetu Gminy Głuchów. 

             2. Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie będzie uzależniona 

od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

             §7. Dotacja jest przyznawana w wysokości 50% kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2, 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami, lecz nie większej niż 2.500,00 zł (słownie: dwa 

tysiące pięćset złotych 00/100). 

Rozdział 3. 

Tryb udzielania i sposobu rozliczania dotacji 

               § 8. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę w Urzędzie 

Gminy Głuchów pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w 

sekretariacie Urzędu Gminy Głuchów. 

2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością; 

2) oświadczenie o wysokości łącznego dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1 
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miesiąc. 

3) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i podatkami wobec Gminy Głuchów; 

4) w przypadku współwłasności nieruchomości pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli 

na wymianę starego pieca na nowy wraz z oświadczenie o wyznaczeniu jednego 

pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i 

rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji; 

               3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dostępny jest do pobrania:  

1) w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Głuchów;  

2)w wersji elektronicznej  na stronie internetowej gminy: www.gminagluchow.pl. 

               4. Wnioski o wypłatę dotacji przyjmowane będą w danym roku kalendarzowym  

przez okres miesiąca od dnia ogłoszenia Wójta Gminy o udzielaniu dotacji, które zostanie 

zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz wywieszone w sołectwach na terenie Gminy 

Głuchów;  

               6. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi 

nastąpić nie później niż do dnia 31 października danego roku 

               7. Wnioski o wypłatę dotacji złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 nie będą 

rozpatrywane.  

               8. Procedura naboru wniosków może zostać wznowiona po zwiększeniu środków w 

budżecie gminy na ten cel w danym roku lub w przypadku rezygnacji z realizacji 

przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę zakwalifikowanego do przyznania dotacji. W 

przypadku wznowienia procedury termin, o którym mowa w ust. 6 może zostać wydłużony, z 

zastrzeżeniem, że rozliczenie dotacji musi nastąpić do dnia 31 grudnia danego roku.  

               9. Informacja o wznowieniu procedury naboru wniosków zostanie podana na stronie 

internetowej gminy oraz zostanie wywieszona w sołectwach.  

 

               §9. Organem właściwym do udzielenia dotacji jest Wójt Gminy Głuchów, który 

może odrębnym zarządzeniem powołać Komisję do rozpatrywania wniosków o udzielenie 

dotacji.  

 

               §10. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są według kolejności ich złożenia z 

uwzględnieniem kryterium dochodowości. 

 

               §11. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów formalnych 

określonych w niniejszym Regulaminie, Wójt Gminy Głuchów wzywa Wnioskodawcę do 

jego uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wskazując braki formalne, które 

wymagają usunięcia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie 

pozostawia się go bez rozpoznania.  

                 

               §12. Brak oświadczenie o niezaleganiu lub zaleganie z opłatami lub podatkami 

wobec Gminy Głuchów będzie podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku. 

 

              §13. Po złożeniu wniosku przez Wnioskodawcę dotujący jest uprawniony do kontroli 

posiadanego przez Wnioskodawcę starego źródła ciepła wskazanego we wniosku o udzielenie 

dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.  
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                §14.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 

1 Wnioskodawca zostanie przez Urząd Gminy pisemnie zawiadomiony o terminie podpisania 

umowy o dotacji. 

2. Nieuzasadnione niestawienie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu 

podpisania umowy jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o udzielenie dotacji, chyba że 

przed upływem wyznaczonego terminu Wnioskodawca wystąpi o jego zmianę z 

uzasadnionych przyczyn.  

                § 15. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa, o której mowa w §14 ust.1 i 2. 

Umowę zawiera się zgodnie z wymogami określonymi w przepisie art. 250 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).  

 

                §16.1. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie 

wniosku o wypłatę dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

                2. Do wniosku o wypłatę dotacji, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:  

1) fakturę za zakup (bez montażu) zainstalowanego nowego źródła ciepła wystawioną na 

Wnioskodawcę wraz z dowodem zapłaty;  

2) dokumenty określające dane techniczne zainstalowanego nowego źródła ciepła;  

3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla zainstalowanego nowego źródła ciepła 

(certyfikaty, atesty). 

                3. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę kserokopii dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, należy przedłożyć do wglądu ich oryginały.  

                4. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia przez 

Wnioskodawcę zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszego regulaminu. 

                5. Jeżeli wniosek o wypłatę dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych 

w niniejszym Regulaminie, Wójt Gminy Głuchów wzywa Wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wskazując braki formalne, które 

wymagają usunięcia. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie 

pozostawia się go bez rozpoznania, co skutkuje rozwiązaniem umowy o przyznanie dotacji.  

                6. Dotujący jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia 

przed jego rozliczeniem przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić 

przeprowadzenie kontroli. 

                7. Wypłata środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji nastąpi w terminie 14 

dni od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji, o którym mowa w ust. 2, na 

rachunek bankowy Wnioskodawcy.  

 

                 §17. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w 

nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w okresie 3 lat od daty 

przyznania dotacji, licząc od daty dokonania jej wypłaty, dotacja podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w z ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. 

U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).   

 

                 §18. Wnioskodawcy, któremu nie została udzielona dotacja, nie przysługują z tego 

tytułu jakiekolwiek roszczenia.  



5 
 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

                 § 19. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwałą nr ……/……/2020 

Rady Gminy Głuchów z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów 

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

Zał. Nr 1 Wniosek o  udzielanie dotacji celowej  

 

Zał. Nr 2 Wniosek o  wypłatę dotacji celowej 
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                                                                                         Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

                              Wniosek o  udzielanie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 

Gminy Głuchów przyjętego Uchwałą nr XVIII./116/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 

marca 2020 r. 

 

 

 

           Nr ewidencyjny wniosku 

             Data wpływu wniosku 

 

WNIOSEK O UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY 

GŁUCHÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZMIANY SYSTEMU 

OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH NA TERENIE 

GMINY GŁUCHÓW 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko/pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

2. Adres zamieszkania/siedziby 

Wnioskodawcy 

 

3. Adres do korespondencji (wypełnić, 

jeżeli jest inny niż w pkt 2 oraz w 

przypadku wskazania pełnomocnika) 

 

 

4. Telefon kontaktowy,  

e-mail 

 

5. Forma prawna Wnioskodawcy □ osoba fizyczna będąca właścicielem 

lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

□ osoba fizyczna będąca właścicielem 

lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

□ wspólnota mieszkaniowa 

□ inna 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

□ inna 
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6. Numer dowodu tożsamości  

7. NIP/REGON*  

8. Dane pełnomocnika  

(imię i nazwisko/pełna nazwa, 

adres, telefon kontaktowy, e-mail) 
 

 

9. Tytuł prawny do nieruchomości, na 

której ma być realizowane zadanie 
 

□ własność 

□ współwłasność 

□ inny (podać jaki) …………………… 

…………………………………………… 
 

10. Lokalizacja zadania planowanego do 

realizacji 

(miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu) 

 

 

 

* - dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych 

  

 

II. WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW 

W FORMIE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ NIŻEJ WSKAZANEGO 

ZADANIA 

 

1.  Rodzaj starego źródła ciepła** □ kocioł starej generacji 

□ kocioł: gazowy, olejowy, na biomasę 

– eksploatowane powyżej 10 lat 
 

2. Moc starego źródła ciepła** (w kW)  

3. Rodzaj używanego obecnie paliwa** □ węgiel kamienny 

□ węgiel brunatny 

□ inne paliwo (wymienić jakie) 

………………………………………… 
 

4. Ilość zużywanego paliwa w ciągu 

roku** 

 

5. Planowane nowe źródło ciepła □ kocioł gazowy 

□ kocioł olejowy 

□ kocioł na biomasę, pelet lub inne, 

spełniające parametry normy PN EN 

303-5:2012 5 klasy emisji spalin 

□ kocioł węglowy spełniający parametry 

normy PN EN 303-5:2012 5 klasy emisji 

spalin 
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6. Planowana moc nowego kotła (w kW)  

7. Zakres prac objętych wnioskiem  

 

III. REALIZACJA I FINANSOWANIE INWESTYCJI 

 

** - w przypadku likwidacji więcej niż jednego starego źródła ciepła należy podać dane 

dotyczące wszystkich źródeł ciepła, łączną wartość likwidowanych źródeł oraz ilość 

zużywanego paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów. 

 
IV. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie 

Gminy Głuchów stanowiącym załącznik do uchwały nr …/……../2020 Rady Głuchów z dnia 

… /…. 2020r. r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne;   

2) realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób 

poniesionego kosztu podatku VAT/ mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku 

VAT*** (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT 

dofinansowane mogą być tylko koszty netto). 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 

 

V. OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

 

Dane współwłaściciela/i: 

 

1. 
Imię i nazwisko 

Współwłaściciela/i 

 

1. Planowany termin realizacji 

przedsięwzięcia 

Termin 

rozpoczęcia 

Termin 

zakończenia 

  

2. Wnioskowana dotacja  

Środki własne Wnioskodawcy  

Całkowity koszt inwestycji 
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2. Adres zamieszkania 
 

 

3. Numer dowodu tożsamości 
 

 

 

  

Oświadczam/y, że jako współwłaściciel/współwłaściciele*** nieruchomości wskazane w 

części I pkt 11 niniejszego wniosku, wyrażam/y zgodę na realizację przez Wnioskodawcę 

objętej wnioskiem przedsięwzięcia  (demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła 

ciepła oraz jego użytkowanie) na przedmiotowej nieruchomości. 

 

*** - niepotrzebne skreślić. 

 

 

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

                                                             (podpis Współwłaściciela-i) 

 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

**** - właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU**** 

 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

   

                                                                             Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
 

                              Wniosek o  wypłatę dotacji celowej  

z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 

Gminy Głuchów przyjętego Uchwałą nr XVIII/……/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 

marca 2020 r. 

 

………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko/pełna nazwa Wnioskodawcy) 
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………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy) 

 

 

………………………………………………………………. 

(nr telefonu kontaktowego, e—mail) 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW 

NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA 

OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUCHÓW 

 

W związku z zawartą umową nr ……………… z dnia ………………………………  

o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na kosztów zmiany systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia w budynku położonym w miejscowości 

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

 oraz wnoszę o wypłatę dotacji 

w wysokości ………………………….…… zł brutto/netto* 

(słownie:..………………………………………………………………………………………

……………………...…………………………………………………………………………) 

Do wniosku załączam następujące dokumenty**: 

 

1. Faktura za zakup i/lub montaż zainstalowanego nowego źródła ciepła 

wystawiona na Wnioskodawcę wraz z dowodem zapłaty 

 

 

2. Dokument określający dane techniczne zainstalowanego nowego 

źródła ciepła (wpisać nazwę dokumentu) 

………………………………………………………………………..… 

 

 

3. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla zainstalowanego  

nowego źródła ciepła (certyfikaty, atesty) (wpisać nazwę dokumentu) 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….… 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

** - właściwe zaznaczyć znakiem X. 

 

Oświadczam, że: 

1) zlikwidowałem/am stare źródło ciepła, za wyjątkiem wskazanego w § 4 ust. 2 regulaminu 

udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie 
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kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów 

stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/……/2020 Rady Gminy 

Głuchów z dnia …. lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Głuchów na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych na terenie Gminy Głuchów 

2) zobowiązuję się do umożliwienia pracownikom Urzędu Gminy Głuchów do 

przeprowadzenia kontroli zrealizowanej inwestycji objętej niniejszym wnioskiem. 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


