
 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące 

poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie gminy Opalenica 

 

§1. 

1. Regulamin niniejszy ustala zasady udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Opalenica na przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie jakości powietrza, polegające na trwałej 

wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i 

wielorodzinnych obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na: 

1) kotły gazowe; 

2)  kotły olejowe; 

3) kotły olejowo-gazowe; 

4) ogrzewanie elektryczne; 

5) wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej; 

6) pompy ciepła; 

7) kotły na paliwo stałe z zachowaniem następujących warunków: 

a) spełniające wymagania Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności 

energetycznej i norm emisyjnych, 

b) umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem 

zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów 

umożliwiających jego zamontowanie,  

c) posiadające  certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – 

Część 5: kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 

o mocy  nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” 

lub nowszą, wydana przez właściwą jednostkę certyfikującą, 

d) spełniające wymagania klasy 5.  

 

2. Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej 

wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od 

przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych. 

3. Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, 

emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości spalania 

odpadów w paleniskach domowych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach 

stanowiących własność wnioskodawcy. 

 

§ 2. 

1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinasowanie zakupów i prac, realizowanych  

w obiektach na terenie Gminy Opalenica, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji, 

obejmujących: 

1) demontaż starego źródła ogrzewania; 

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania; 

3) zakup i montaż wkładu kominowego; 

4) podłączenie do sieci gazowej; 

5) podłączenie do sieci elektrycznej; 

6) podłączenie do sieci cieplnej. 

2. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, 

spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.  

3. Dotacja stanowi 50% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż: 



1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

a) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, 

olejowe lub olejowo-gazowe, 

b) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła, 

c) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie 

elektryczne, 

d) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik 

ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,  

e) 5.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na inne kotły spełniające 

wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzeń oraz emisją zanieczyszczeń 

do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub nowszej, 

spełniające wymagania Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności 

energetycznej i norm emisyjnych, umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie 

paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nieposiadjące rusztu awaryjnego oraz 

elementów umożliwiających jego zamontowanie, które uzyskały certyfikat 

wystawiony przez właściwą jednostkę certyfikującą; 

2) dla wyodrębnionego funkcjonalnie  lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym: 

a) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewania gazowe, 

olejowe i olejowo-gazowe, 

b) 3.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie 

elektryczne; 

3) dla budynku wielorodzinnego: 

a) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania budynku na ogrzewanie 

gazowe, olejowe i olejowo-gazowe lub pompę ciepła, 

b) 10.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na wymiennik 

ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. 

4. Wysokość dofinansowania obejmuje wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli dotowanemu 

nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub 

ubiegania się o zwrot podatku Vat.  

5. W  przypadku kiedy dotowanemu przysługuje zwrot podatku VAT, wartość dotacji pomniejsza się 

o jego wartość.  

6.  Z dotacji nie można finansować przedsięwzięcia realizowanego z innych środków publicznych, 

w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100% kosztów 

przedsięwzięcia.  

7. Nie udziela się dotacji na: 

1) wykonanie prac projektowych; 

2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań; 

3) przedsięwzięcia rozpoczęte przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji; 

4) pokrycie kosztów eksploatacji źródeł ogrzewania. 

§ 3 

1. Ustala się terminy składania wniosków o udzielenie dotacji: od 1 do 31 marca  każdego roku,  a w 

przypadku niewykorzystania limitu środków przeznczonych na ten cel w budżecie gminy na dany 

rok, od 1 do 31 lipca danego roku. 

2. Wzór wniosku o udzielnie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do 

niego dołączyć, oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowią kolejno  załączniki nr 1 i 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

3. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób i miejsce ich składania 

będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 



w Opalenicy, na stronie internetowej  www.opalenica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Opalenicy.  

4. Przyznawanie dotacji odbywać się będzie do wysokości środków finansowych przeznczonych na 

ten cel w uchwale budżetowej Gminy Opalenicy na dany rok.  

 

§ 4 

1. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 5, przez 

pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy, w ramach środków przewidzianych na ten cel  

w budżecie gminy po stwierdzeniu ich kompletności.  

2. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez wnioskodawcę w terminie 

wyznaczonym przez Burmistrza Opalenicy. 

3. Uzupełnienie wniosku w ustalonym terminie powoduje zachowanie kolejności zgłoszenia. 

4. Nieuzupełnienie braków formalnych w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku. 

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski obejmujące wymianę istniejących kotłów na 

paliwo stałe na jedno ze źródeł ciepła wymienionych w §1 ust. 1 pkt 1-5. 

 

§5 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Opalenica  

a wnioskodawcą. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku, zawiadamia się podmiot o przyznaniu dotacji oraz o terminie  

i miejscu podpisania umowy. 

3. Podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji 

lokalnej. 

4. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do utrzymania trwałości przedsięwzięcia, 

rozumianej jako utrzymanie inwestycji oraz nie poddanie jej modyfikacji, przez okres min. 5 lat 

od zakończenia przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.   

5. Jakakolwiek modyfikacja przedsięwzięcia, o której mowa w ust.4, bez  zgody Gminy, skutkuje 

zwrotem dotacji.   

§ 6 

1. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami zawartej 

umowy oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Ubiegający się o dotację, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany jest w terminie 

wskazanym w umowie do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.  

 

§ 7 

1.    W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 

nieruchomości objętej wnioskiem, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis,  

a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem  warunków dopuszczalności tej pomocy określonych 

w:  

1)      rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013); 

2)      rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 z późn. zm.); 

3)      rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014). 

http://www.opalenica.pl/


2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

1)   wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis  

w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym,  

w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 2)   inne niezbędne informacje do udzielania pomocy de minimis, której zakres został określony  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 

poz. 311 ze zm.); 

3)   informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810). 

3.  Pomoc de minimis będzie udzielana na zasadach określonych w niniejszej uchwale do dnia  

31 grudnia 2020 r.  

 

 

  

 

 

 

 

 


