
UCHWAŁA NR XXXIII/354/2021 
RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na 

ekologiczne urządzenia grzewcze 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się  Regulamin  udzielania  dotacji  celowej  z budżetu  gminy na likwidację  niskiej  
emisji w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na 
ekologiczne urządzenia grzewcze. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica 

 
 

Leszek Kusiak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/354/2021 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na 
rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia 

grzewcze 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa sposób udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na 
ekologiczne urządzenia grzewcze (dalej jako „Program”) w budynkach jednorodzinnych oraz wydzielonych 
lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 

§ 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: 

1) dotacja (celowa) - środki wypłacane z budżetu Gminy na podstawie zawartej umowy, przeznaczone na 
częściowe pokrycie kosztów związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych oraz wydzielonych lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych; 

2) przedsięwzięcie - wymiana nieekologicznego, głównego źródła ciepła w istniejącym budynku/ lokalu, na 
ekologiczne urządzenie grzewcze; 

3) ekologiczne źródło ciepła - kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany energią elektryczną, 
pompa ciepła; 

4) nieekologiczne źródło ciepła - kotły opalane paliwem stałym. 

§ 3. 1. Beneficjentem (Wnioskodawcą) końcowym może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w obrębie gminy 
Czernica, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działalność rolniczą w lokalu 
mieszkalnym. 

2. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Beneficjentowi (Wnioskodawcy). 

3. Dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny tzn. 
właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich dofinansowaniem może złożyć oddzielny 
wniosek dla każdej nieruchomości. 

Rozdział 2. 
Warunki otrzymania dotacji 

§ 4. 1. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot całości lub części udokumentowanych kosztów 
realizacji zadania po jego zakończeniu. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia 
związane z ograniczeniem niskiej emisji dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Czernica, 
poprzez likwidację wszystkich stałopalnych źródeł ciepła w istniejącym budynku / lokalu i wymianę głównego 
nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła. 

2. Dotacja przysługuje Beneficjentowi (Wnioskodawcy), u którego będzie funkcjonował wyłącznie 
ekologiczny system ogrzewania wymieniony w § 2 pkt 3, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że wszystkie 
istniejące źródła ciepła opalane paliwem stałym zostaną fizycznie zdemontowane i zutylizowane. 

3. Od zasady określonej  w § 4 ust. 2 można odstąpić w przypadku: 

1) gdy piece są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca 
z przewodem kominowym; 

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 
pieca z przewodem kominowym; 
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3) występowania kominka, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, pod 
warunkiem trwałego usunięcia połączenia kominka z przewodem kominowym. 

4. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 pkt 1-3 konieczne jest trwałe odłączenie od przewodu 
kominowego, poświadczone opinią kominiarską. 

5. Dotacją objęte są urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie 
normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 

6. Dotacja nie przysługuje na nieruchomość, w której zamontowano przed dniem podpisania umowy 
przynajmniej jedno ekologiczne źródło ciepła. 

§ 5. Dotacją nie mogą być objęte nieruchomości wykorzystywane sezonowo (np. domy letniskowe) oraz 
budynki w budowie. 

§ 6. Dotacja dla danego Beneficjenta (Wnioskodawcy) na dany lokal mieszkalny lub daną nieruchomość 
o charakterze mieszkalnym przysługuje tylko raz. 

§ 7. Beneficjent (Wnioskodawca) dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru 
nowego źródła ciepła zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu oraz wyboru dostawcy i instalatora, a także 
rodzaju paliwa, jakim będzie zasilane nowe źródło ciepła. 

§ 8. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokonuje pracownik gminy 
wskazany przez Wójta Gminy Czernica. Złożone wnioski w etapie I będą rozpatrywane według kolejności 
wpływu - decyduje data złożenia kompletnego wniosku. 

Rozdział 3. 
Wysokość przyznanej dotacji 

§ 9. 1. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany dotychczasowego nieekologicznego 
urządzenia grzewczego na ekologiczne, w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych) na jedno 
urządzenie w budynku jednorodzinnym lub na jedno urządzenie dla każdego lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym. 

2. Dotacja może być udzielona do 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych 
fakturami lub rachunkami, jednak nie więcej niż kwota określona w ust. 1. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych (kwalifikowanych) do realizacji 
przedmiotowego zadania, zalicza się do nich koszt zakupu i/lub koszt montażu ekologicznego źródła ciepła. 

4. W przypadku gdy Beneficjent (Wnioskodawca) otrzymał także dofinansowanie z innych programów 
finansowanych ze środków publicznych, inwestycja realizowana w ramach uchwały może być dofinansowana, 
z tym że łączna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, określonych w uchwale. 

5. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego 
prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy tej działalności - stanowi pomoc de minimis, a jej 
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w rozporządzeniu 
Komisji (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 24.12.2013 r., str. 1 z późn. 
zm.). 

6. Finansowanie przedsięwzięć określonych w Regulaminie następuje z budżetu Gminy Czernica. 

Rozdział 4. 
Tryb  naboru wniosków i udzielania dotacji (I etap) 

§ 10. 1. Beneficjent (Wnioskodawca) ubiegający się o dotację składa do Wójta Gminy Czernica do dnia 
30 września 2022 r., wniosek o udzielenie dotacji (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) na planowane do 
zrealizowania zadanie polegające na wymianie nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła 
i skorzysta z dotacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Do wniosku dołącza się 
wymagane w etapie I Załączniki Nr 1 i 2 do wniosku o udzielenie dotacji.   
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2. Do wniosku o dotację do planowanej inwestycji należy również dołączyć dokument stwierdzający tytuł 
prawny do budynku: wypis z rejestru gruntów lub odpis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed dniem złożenia wniosku). 

3. W przypadku, gdy udzielane dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis, o której mowa w § 
9 ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku również: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do pomocy, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

4. Zgłoszenia rozpatrywane będą i weryfikowane przez pracownika gminy wskazanego przez Wójta Gminy 
Czernica pod względem formalnym i merytorycznym według kolejności złożenia kompletnych wniosków. 

5. W przypadku niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, wnioskodawca winien 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia. 
W przypadku nieuzupełnienia lub braku wyjaśnień, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

6. Po wstępnym zakwalifikowaniu Beneficjenta (Wnioskodawcy) do „Programu" zostanie przeprowadzona 
wizja  lokalna nieruchomości przez pracowanika gminy celem oceny stanu faktycznego, sporządzenia 
protokołu i wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej dotychczasowe nieekologiczne źródło 
ciepła. 

7. Beneficjent (Wnioskodawca) po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji, zobowiązany jest do 
podpisania umowy o udzielenie dotacji. Brak akceptacji umowy przez Beneficjenta (Wnioskodawcę) 
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (telefonicznego, sms), skutkować będzie odmową 
przyznania dotacji. 

8. Po podpisaniu umowy Beneficjent (Wnioskodawca) ma prawo dokonać zakupu urządzeń i przystąpić do 
prac w obszarze wymiany źródła ciepła. Prace pomocnicze nieobjęte dotacją natomiast warunkujące 
i umożliwiające wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia mogą być wykonywane we wcześniejszych 
terminach. 

9. Dotacja nie przysługuje na rozpoczęte lub zrealizowane inwestycje, przed dniem podpisania umowy. 

Rozdział 5. 
Tryb rozliczania dotacji (II etap) 

§ 11. 1. W celu rozliczenia dotacji celowej w związku z wymianą źródła ciepła Beneficjent 
(Wnioskodawca) zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów określonych w Załączniku Nr 2 do 
Regulaminu (wniosek o rozliczenie dotacji) dotyczących etapu II. 

2. Po złożeniu wszystkich dokumentów wymaganych w II etapie, zostanie przeprowadzona wizja lokalna, 
z której sporządzony zostanie protokół wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą ekologiczne źródło 
ciepła. Wizja w terenie ma na celu potwierdzenie spełnienia warunków przyznania dotacji. 

§ 12. Dokumenty wymagane do udzielenia dotacji Beneficjent (Wnioskodawca) składa w formie kopii 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

§ 13. 1. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu inwestycji, odbiorze końcowym - wizji lokalnej 
z udziałem pracowanika Gminy Czernica i Beneficjenta (Wnioskodawcy). 

2. W przypadku negatywnej weryfikacji, Beneficjent (Wnioskodawca) zostanie poinformowany o odmowie 
przyznania dotacji. 

2. Dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi (Wnioskodawcy) na numer konta bankowgo wskazany we 
wniosku o roliczenie dotacji w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu końcowego. 
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3. Jeżeli Beneficjent (Wnioskodawca) nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub 
nie dokona ostatecznego rozliczenia zadania nie otrzyma dofinansowania. 

§ 14. Beneficjent (Wnioskodawca) zobowiązany jest do zachowania trwałości przedsięwzięcia przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 15. 1. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi 
jak za zaległości podatkowe, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

2. Za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem rozumie się również nieutrzymanie nowego 
systemu ogrzewania przez okres 5 lat licząc od dnia otrzymania dotacji lub w okresie 5 lat od daty otrzymania 
dotacji zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu w postaci urządzeń niespełniających warunki 
niniejszego regulaminu. 

3. Odsetki nalicza się od dnia pobrania dotacji do dnia jej zwrotu na konto bankowe Urzędu Gminy 
Czernica. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu           

I ETAP 

Czernica, dnia  ..............................................  

 

Wójt Gminy Czernica  

ul. Kolejowa 3  

55-003 Czernica 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 

2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia 

grzewcze  

I. DANE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) 

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

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

3. Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………................…… 

4. Telefon …………………………………………………………………..................................……… 

5. Adres zamieszkania:  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

  b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

6. Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania):  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

          b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

7. Tytuł prawny do nieruchomości: 

□ własność   

□ współwłasność  

□ użytkowanie wieczyste 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) 

1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………………………… 

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

3. Telefon …………………………………………………………………………………………………  

(w przypadku wskazania pełnomocnika, Beneficjent (Wnioskodawca) dodatkowo winien złożyć wraz z niniejszym 

wnioskiem również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Od 

obowiązku uiszczania ww. opłaty skarbowej są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo) 
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III. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO NIEEKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Adres nieruchomości Rodzaj obecnego źródła ciepła 
Ogrzewana 

powierzchnia 

(w m²) 

Masa paliwa 

zużywanego w 

ciągu roku  

(w tonach) 

 □    kocioł węglowy   

□    kocioł na ekogroszek 
  

□    kocioł na pellet 
  

□    kominek 
  

□    inne* (wpisać jakie) ...................................... 

 

  

 

IV. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Źródło podstawowe 
(zaznaczyć właściwe) 

Moc źródła 

podstawowego w (kW)1) 
Źródło dodatkowe 

Moc źródła dodatkowego 

w (kW)1) 

□    kocioł gazowy    

□   kocioł na lekki olej opałowy 
 

□   piec zasilany energią 

  elektryczną 

 

□   pompa ciepła 
 

1) Moc źródeł ciepła należy podać wg specyfikacji technicznej urządzeń, instrukcji lub danych zamieszczonych przez producenta na 

tabliczce znamionowej jeśli takie dane są na etapie wniosku dostępne. 

 

V. LOKALIZACJA ZADANIA , TERMIN REALIZACJI ZADANIA  

a) Numer działki .................................., miejscowość: ..................................................................... 

b) Planowana data rozpoczęcia zadania: .…....................................................................................... 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI - ETAP I 

1. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: wypis z rejestru gruntów 

lub odpis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku). 

2. Oświadczenia Beneficjenta (Wnioskodawcy) – załącznik Nr 1  do wniosku o udzielenie dotacji. 

3. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego 

imiennie współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo - załącznik Nr 2 do wniosku o 

udzielenie dotacji  (jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność). 

 

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

                                                                                                  data i podpis Beneficjenta (Wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji 

I ETAP 

 

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) 

1. Znana mi jest treść uchwały Rady Gminy Czernica nr ..................................................................... z dnia 

…………………………………………. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych 

nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze. 

2. Wymiana źródła ciepła wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. 

3. Po realizacji zadania nie będę wykorzystywał do ogrzewania budynku innych nieekologicznych źródeł 

ciepła. 

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis, de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

5. Korzystam/nie korzystam* z innych programów finansowanych ze środków publicznych na 

wnioskowany zakres przedsięwzięcia, a  łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekracza 100% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

6. Przez okres pięciu lat od dnia wypłaty dotacji zachowam trwałość zadania przez co rozumie się właściwą 

eksploatację przedmiotu zadania zgodnie z zaleceniami producenta. 

7. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli po wykonaniu zadania w okresie do pięciu lat od dnia 

wypłaty dotacji.  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

                                                                                         data i podpis  Beneficjenta (Wnioskodawcy) 

 

 

\ 
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Załącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji 

I ETAP 

 

Zgoda współwłaściciela nieruchomości  

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko współwłaściciela) …..…………..............……………………………………  

zamieszkały(a) w ……………………….....………………..…………………………………………………. 

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

legitymujący(a) się…………………......……………………..…..……………………………………………. 

będąc współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej na terenie nieruchomości - działki nr ew 

……….......……….. w miejscowości ………………………....................................……………….….. wyrażam 

zgodę na rozliczenie dotacji z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2022, 

poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze przez 

imię i nazwisko Beneficjenta (Wnioskodawcy) 

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

 

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

(data i podpis współwłaściciela) 
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 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

II ETAP 

 

Wniosek o rozliczenie dotacji 

 

I. UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI NR ............................................... z dnia .............................. 

II. DANE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) 

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

2. Telefon …………………………………………………………………...................................……… 

3. Adres zamieszkania:  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

  b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

4. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania):  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

          b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

III. DANE PEŁNOMOCNIKA BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) (wypełnić w przypadku składania 

wniosku przez pełnomocnika) 

1. Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………….………… 

2. Telefon …………………………………………………………………………..…………….…………  

IV. WYPŁATA DOTACJI  

Proszę o wypłatę dotacji na poniższy rachunek bankowy: 

Nazwisko i Imię właściciela konta ………………........……………………………..…….……………… 

Numer konta: …………………………………………………………………………….…………………  

 

V. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY) 

   1. Oświadczam, że w ramach przedsięwzięcia opisanego w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych 

nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze, zrealizowałam/em zadanie polegające na 

wymianie nieekologicznych źródeł ciepła poprzez demontaż i likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz 

zakup i montaż nowego źródła ciepła zgodnie z ww. umową. 

2. W związku z powyższym proszę o dokonanie wizji lokalnej na mojej nieruchomości celem sprawdzenia 

realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. 

3. Dodatkowe źródła ciepła (o ile nieruchomość była w nie wyposażona) opisane w § 4 ust. 3 Regulaminu 

zostały zlikwidowane, czego potwierdzeniem jest załączona opinia kominiarska. 

4. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z Prawem budowlanym oraz uzyskano wszystkie 

niezbędne zezwolenia. 

 

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

                                                                                                    data i podpis Beneficjenta (Wnioskodawcy) 
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 VI. ZAŁĄCZNIKI - ETAP II 

1. W zależności od rodzaju nowego źródła ciepła: 

1) protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

(pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień ) - przy kotłach gazowych, 

2) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) - przy kotłach na lekki 

olej opałowy i elektrycznych kotłach grzewczych, 

3) kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka 

z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) - w przypadku pomp ciepła. 

2. Dokument potwierdzający przekazanie odpadu w postaci nieekologicznego źródła ciepła do likwidacji, 

wystawiony przez uprawniony podmiot. 

3. Opinia kominiarska potwierdzająca stałe usunięcie połączenia źródła ciepła od przewodu kominowego (o 

których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu). 

4. Faktury, rachunki lub równoważne dokumenty księgowe wraz z potwierdzeniami przelewów/zapłaty. 

5. Beneficjent (Wnioskodawca) ubiegający się o pomoc de minimis lub de minimis w sektorze rolnym 

zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, 

pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tj.: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku otrzymania dotacji oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Beneficjenta 

(Wnioskodawcy) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony 

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

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, Dz. U. z 2013 r. poz.276, Dz. U. 

z 2014 poz. 1543), lub 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dotyczącym 

w szczególności Beneficjenta (Wnioskodawcy) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 

których zakres został określony 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). 
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Uzasadnienie 

Materialnoprawną przesłankę  do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), który stanowi, że zasady udzielania dotacji 
celowej obejmującej w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa rada gminy w drodze uchwały. 
Z kolei art. 403 ust. 2, 4 i 6 przywołanej na wstępie ustawy przewiduje możliwość finansowania z budżetu 
gminy zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanych w ust. 2 przywołanego artykułu, 
poprzez udzielenie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 126 i 127 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) dotacjami są  podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki 
z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych 
przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych, w tym kosztów realizacji inwestycji. 
Dodatkowo przepisy prawa finansowego wymagają, aby dotacja celowa udzielana była z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie umowy (art. 250 ustawy o finansach publicznych), co w przypadku 
dotacji udzielonej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przewiduje art. 403 ust. 6. 

Środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie gminy 
na rok 2022. 

Projekt niniejszej uchwały, który ma charakter programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de 
minimis, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) podlega  zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji 
i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, którzy w terminie 14 dni mogą przedstawić 
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.  

W dniu 28 grudnia br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 23 grudnia br. 
(załącznik do uzasadnienia), przedstawił zastrzeżenia do niniejszego projektu poprzez przeredagowanie 
zapisów § 9 ust. 5 projektu Regulaminu i dodanie kolejnego ustępu do obecnego § 10, co uczyniono. Wobec 
braku dalszych zastrzeżeń ze strony wyżej wymienionych organów, mając na uwadze, że realizacja niniejszej 
uchwały jest jednym z ważniejszych działań gminy na rzecz poprawy jakości powietrza z uwagi na jego duże 
zanieczyszczenie, przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione, o co proszę. 

 Przewodniczący Rady Gminy Czernica 

  

Leszek Kusiak 
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