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Załącznik do uchwały Nr XXV/247/2021 

Rady Gminy Grybów 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Rozdział 1. 

Warunki i kryteria udzielania dotacji 

§ 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza przez wysoko 

emisyjne systemy grzewcze, określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji 

celowych osobom fizycznym na realizację zadań w ramach projektu pn.  

„Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 

ekologicznego na terenie Gminy Grybów” obejmujących likwidację i wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła 

bardziej ekologiczne realizowanych na terenie Gminy Grybów. 

§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przez: 

1) trwałą likwidację dotychczasowych wysoko emisyjnych źródeł ciepła 

opalanych paliwem stałym w budynku/lokalu, którego dotyczy dotacja; 

2) zainstalowanie nisko emisyjnych urządzeń grzewczych, tj. kondensacyjny 

kocioł gazowy, zaś w przypadku gdy podłączenie do sieci gazowej na danym 

obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie kocioł 

elektryczny, kocioł opalany biomasą; 

3) użytkowanie wyłącznie ekologicznego systemu ogrzewania jako 

podstawowego źródła ciepła w budynku/lokalu w okresie trwałości projektu, 

który obejmuje 5 lat od płatności dokonanej przez Gminę Grybów. 

2. Poprzez wysoko emisyjne źródła ciepła należy rozumieć źródła 

niespełniające norm emisyjnych Ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub 

wymagań klasy 5. 

3. Poprzez trwałą likwidację źródeł ciepła należy rozumieć usunięcie kotłów 

z pomieszczeń, w których się znajdowały i zezłomowanie, a w przypadku 

palenisk ich wyburzenie z wyjątkiem pieców objętych ochroną konserwatorską, 

w powyższym przypadku konieczne jest przedłożenie oświadczenia o odłączeniu 

pieca od przewodu kominowego. 

4. Inwestycje objęte dofinansowaniem muszą być zgodne z unijnymi 

standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, a nowe źródła ciepła 

powinny być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, 

a także: 

1) wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie posiadać rusztu 

awaryjnego (jeśli dotyczy); 
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2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. W sprawie wymagań dla kotłów na paliwa 

stałe (jeśli dotyczy); 

3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, 

potwierdzone certyfikatem (jeśli dotyczy); 

4) charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej 

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy 

wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania 

urządzenia. 

5) Od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla 

Województwa Małopolskiego dotowane będą wyłącznie kotły na biomasę 

o emisji pyłu do 20 mg/m3 (przy 10% O2) 

5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów 

kwalifikowanych, koniecznych do realizacji zadania, którymi są: 

1) demontaż/ likwidacja dotychczasowego źródła ciepła; 

2) zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z osprzętem i armaturą 

niezbędnymi do właściwego funkcjonowania nowego źródła ciepła; 

3) wykonanie instalacji wewnętrznej w nieruchomości, niezbędnej do 

prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła. 

6. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) roboty budowlano - montażowe, instalacyjne i wykończeniowe niezwiązane 

bezpośrednio z celami działania, w tym prace związane z zagospodarowaniem 

pomieszczeń, w których zlokalizowane będą dofinansowane źródła ciepła; 

2) koszty transportu likwidowanego, indywidualnego źródła ciepła oraz 

zakupywanych urządzeń i materiałów; 

3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

4) wydatki związane z wykonaniem lub modernizacją instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, których poniesienie nie jest niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła; 

5) opłaty przyłączeniowe; 

6) budowę zewnętrznych sieci grzewczych; 

7) pokrycie kosztu robót wykonanych siłami własnymi wnioskodawcy; 
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8) pokrycie kosztów, które zostały poniesione przed zawarciem umowy 

o dofinansowanie z Gminą Grybów. 

7. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

8. Dotacja udzielana jest jednorazowo dla danej nieruchomości. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się Wnioskodawcy, który wykorzystuje nieruchomość 

na cele mieszkaniowe. 

2. W odniesieniu do jednej nieruchomości może być złożony tylko jeden 

wniosek o udzielenie dotacji. 

3. Nie przysługuje dotacja na zakup przenośnych urządzeń grzewczych. 

Dotowane urządzenia  grzewcze muszą być trwale związane z nieruchomością, 

w której zostały zainstalowane. 

4. Dotacja może zostać udzielona Wnioskodawcy - osobie fizycznej 

legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa 

własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 

rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego do  budynku mieszkalnego/lokalu 

mieszkalnego, w którym realizowana będzie inwestycja. 

5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem 

nieruchomości, wymagana jest zgoda współwłaścicieli na wykonanie zadania. 

6. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości 

wymagana jest zgoda właściciela na wykonanie zadania. 

§ 4. Wysokość dotacji na wymianę źródeł ciepła wynosi 4.000 zł brutto do 

zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i osprzętem. 

Rozdział 2. 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

§ 5. 1. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację w ramach projektu pn. 

„Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 

ekologicznego na terenie Gminy Grybów ", składa wniosek o udzielenie dotacji 

stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku/lokalu stanowiący 

załącznik nr 2 do regulaminu lub odpis z księgi wieczystej; 

2) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, na wykonanie 

inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, zawierającą 

upoważnienie dla osoby składającej wniosek do reprezentowania przez nią 

wszystkich współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym 

podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji i jej rozliczenia 

- załącznik nr 3 do regulaminu; 
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3) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością/lokalem, 

w którym realizowana będzie inwestycja (w przypadku gdy Wnioskodawca 

nie jest właścicielem nieruchomości, a z treści dokumentu potwierdzającego 

jego prawa do dysponowania nieruchomością nie wynika możliwość 

przeprowadzenia prac będących przedmiotem inwestycji wymagana jest 

zgoda właściciela na wykonanie tych prac). 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania, w przypadku kiedy z wnioskiem 

występuje pełnomocnik - załącznik nr 4 do regulaminu; 

5) oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę lub wykonaniu zgłoszenia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy). 

6) oświadczenie o niekorzystaniu wcześniej ze wsparcia z Gminy Grybów 

w zakresie wymiany systemu ogrzewania - załącznik nr 5 do regulaminu. 

7) w przypadku władania na podstawie stosunku zobowiązaniowego należy 

dołączyć oświadczenie właściciela nieruchomości lub lokalu o zapewnieniu 

trwałości nowego źródła ciepła przez okres trwałości projektu w przypadku 

wypowiedzenia stosunku zobowiązaniowego - załącznik nr 6 do regulaminu. 

3. Wnioskodawca składa kompletny wniosek o udzielenie dotacji wraz 

z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

4. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki formalne, 

Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje odrzuceniem wniosku. 

5. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez referat 

merytoryczny Urzędu Gminy Grybów. 

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie 

wezwany do jego uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do 

wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

7. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych 

przewidzianych w budżecie Gminy Grybów w danym roku budżetowym. 

10. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz terminie zawarcia umowy lub 

odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

11. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia umowy dotacji 

w wyznaczonym terminie, uznaje się za rezygnację udziału w projekcie pn. 

"Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 

ekologicznego na terenie Gminy Grybów ". 

12. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest 

decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. 
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§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, stanowi podstawę do zawarcia 

umowy dotacji pomiędzy Gminą Grybów a wnioskodawcą - projekt umowy 

stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.  

2. Kwota dotacji wypłacana będzie jednorazowo na wskazany rachunek 

bankowy wnioskodawcy w terminach wskazanych w umowie dotacji. 

§ 7. 1. Po zrealizowaniu inwestycji,  do 7 dni od zakończenia zadania, 

Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji - stanowiący 

załącznik nr 8 do regulaminu.  

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 

1) udokumentowane koszty inwestycji - faktury, rachunki wystawione na 

wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o dotację wraz z potwierdzeniem ich 

zapłaty; 

2) oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami 

prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy 

dochowaniu należytej staranności i według wiedzy fachowej; 

3) potwierdzenie likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania poprzez 

przedłożenie kserokopii karty przekazania odpadów za wyjątkiem pieców 

objętych ochroną konserwatorską w powyższym przypadku konieczne jest 

przedłożenie oświadczenia o odłączeniu pieca od przewodu kominowego; 

4) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania; 

5) Protokół odbioru systemu ogrzewania przez uprawnione osoby lub jednostki 

wystawiony na wnioskodawcę. 

3. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, 

pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy Grybów mogą przeprowadzić 

kontrolę sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia 

zgodności realizacji zadania z zawartą umową  - z kontroli zostaje sporządzony 

protokół stanowiący załącznik nr 9 do regulaminu. 

4. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, Wójt Gminy Grybów 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli: 

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji; 

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty 

wypłaty dotacji w celu spełnienia wymogu zachowania trwałości projektu. 

5. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub części wraz z odsetkami 

naliczonymi jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.). 
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6. W przypadku zbycia nieruchomości, w której dokonano wymiany źródła 

ciepła w ramach umowy o udzielenie dotacji, w okresie trwałości projektu 

wnioskodawca zobowiąże nowego właściciela do zachowania trwałości projektu 

oraz dochowania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 

Beneficjent jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia pisemnego 

zobowiązania nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu rzeczowego 

inwestycji w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat od płatności 

dokonanej przez Gminę Grybów. 

Rozdział 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Wójt Gminy Grybów ogłosi na stronie internetowej gminy nabór wraz 

z terminem składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne. 

2. Uzyskane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przedmiotowej inwestycji 

z innych źródeł nie stanowi przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków 

budżetu Gminy Grybów. Zgodnie jednak z zasadą zakazu podwójnego 

finansowania niedozwolone jest zrefundowanie/rozliczenie całkowite lub 

częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych, europejskich czy 

krajowych. W związku z powyższym Wnioskodawca składa stosowne 

oświadczenie o braku podwójnego finansowania - stanowiący załącznik nr 10 do 

regulaminu. 

§ 9. Wszelkie zmiany regulaminu następują w drodze stosownej uchwały 

Rady Gminy Grybów. 
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