
UCHWAŁA NR XXIV/250/2021 
RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na 

ekologiczne urządzenia grzewcze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się  Regulamin  udzielania  dotacji  celowej  z budżetu  gminy na likwidację  niskiej  
emisji w Gminie Czernica na rok 2021, 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 XXIV/250/2021 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na 
rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia 

grzewcze 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica 
na rok 2021, 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) odnawialne źródło energii - to pompy ciepła; 

2) ogrzewanie oparte na paliwie stałym - kocioł węglowy i inne źródło ciepła opalane paliwem stałym w tym 
m.in. ekogroszkiem, węglem, drewnem, koksem; 

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

4) przedsięwzięcie - wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w istniejącym budynku / lokalu, na ekologiczne 
urządzenia grzewcze: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane energią                   
elektrycznym lub pompy ciepła; 

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

6) nieekologiczne źródło ciepła - kotły opalane paliwem stałym. 

§ 3. Beneficjentem (wnioskodawcą) końcowym może być: 

1) Osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu zlokalizowanego 
w obrębie gminy Czernica, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działalność 
rolniczą w lokalu mieszkalnym; 

2) w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele i współwłaściciele 
budynków mieszkalnych / lokali mieszkalnych na terenie gminy Czernica; 

3) w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Beneficjentowi 
(wnioskodawcy); 

4) dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny tzn. 
właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich dofinansowaniem może składać wnioski dla 
każdej nieruchomości oddzielnie. 

Rozdział 2. 
Warunki otrzymania dotacji 

§ 4. 1. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot 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: 

1) kocioł gazowy; 

2) kocioł na lekki olej opałowy; 
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3) piec zasilany energią elektryczną; 

4) pompa ciepła. 

2. Dotacja przysługuje Beneficjentowi (wnioskodawcy), u którego będzie funkcjonował wyłącznie 
ekologiczny system ogrzewania wymieniony w § 4 ust. 1, 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; 

3) występowania kominka, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, pod 
warunkiem trwałego usunięcia połączenia kominka z przewodem kominowym. 
 
W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenia od przewodu kominowego, poświadczone 
opinią kominiarską. 

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

§ 5. Dotacją nie mogą być objęte nieruchomości wykorzystywane sezonowo np. domy letniskowe oraz 
budynki nowo wybudowane i budynki w budowie. 

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

§ 7. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła 
oraz wyboru dostawcy i instalatora, a także rodzaju paliwa, jakim będzie zasilane nowe źródło ciepła zgodnie 
z § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 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) 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 montaż ekologicznego źródła ciepła. 

4. W przypadku gdy 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. W odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub 
zarejestrowana jest jej siedziba, dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis, która udzielana będzie 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 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. L 352, 
24.12.2013, L.352/1-L352/8). 

6. Finansowanie przedsięwzięć określonych w Regulaminie następuje z budżetu Gminy Czernica. 
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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 2021 r., wniosek o dotację (załącznik 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. 

2. Do wniosku dołącza się wymagane na poszczególnych etapach załączniki do wniosku. 

3. Do wniosku o dotację do planowanej inwestycji należy również dołączyć nw. dokumenty: 

1) oświadczenia Beneficjenta (wnioskodawcy), według załącznik nr 1 do wniosku. 

2) pisemną zgodę współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie 
współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo, według załącznika nr 2 do wniosku; 

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

4. W przypadku niekompletnego wniosku lub konieczności dokonania wyjaśnień, Beneficjent 
(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. 

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

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

7. Po podpisaniu umowy Beneficjent (wnioskodawca) ma prawo dokonywać zakupu urządzeń i przystąpić 
do prac w obszarze wymiany źródła ciepła. Prace pomocnicze nieobjęte dotacją natomiast warunkujące 
i umożliwiające wykonanie przedmiotowych prac (wymiany źródła ciepła) mogą być wykonywane we 
wcześniejszych terminach. 

8. Dotacja nie przysługuje na 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: 

1) oświadczenia o fizycznej likwidacji starego źródła ciepła, według załącznika nr 3 do wniosku; 

2) informacja Beneficjenta (wnioskodawcy) o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem – załącznik 
nr 4 do wniosku. 

3) opinii kominiarskiej potwierdzającej trwałe usunięcie połączenia źródła ciepła, o którym mowa w  
§ 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, od przewodu kominowego; 

4) oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 5 do wniosku; 

5) faktury, rachunki za zakup i/lub montaż ekologicznego źródła ciepła wraz z potwierdzeniami przelewów. 

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. 

3. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i przeprowadzonej wizji lokalnej przez pracowanika gminy 
Beneficjent (wnioskodawca) zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji. 

§ 12. Dokumenty wymagane do udzielenia dotacji Beneficjent (wnioskodawca) składa w formie kopii 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 
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§ 13. 1. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu inwestycji, odbiorze końcowym - wizji lokalnej 
z udziałem pracowanika Gminy Czernica i Beneficjenta (wnioskodawcy). 

2. Dotacja zostanie przekazana Beneficjentowi (wnioskodawcy) w sposób określony w umowie zawartej 
pomiędzy gminą a Beneficjentem (wnioskodawcą). 

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 
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 

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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