
 

 

UCHWAŁA NR XL/348/22 

RADY GMINY NAWOJOWA 

z dnia 10 lutego 2022 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu 

Gminy Nawojowa na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372  z późn.zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 2,3, 

4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.), 

na wniosek Wójta Gminy Nawojowa, Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się treść Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 

Nawojowa w 2022 roku na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na 

ekologiczne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie inwestycji z zakresu 

ochrony powietrza ze środków budżetu Gminy Nawojowa. 

§ 3. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne 

stanowi pomoc finansową Gminy w granicach kwoty zabezpieczonej na udzielenie dotacji celowej w uchwale 

budżetowej na rok 2022, w realizacji powinności właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie 

wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  Na podstawie 

   
Przewodniczący Rady 

Józef Mirek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lutego 2022 r.

Poz. 1209



Załącznik  

do uchwały Nr XL/348/22 

Rady Gminy Nawojowa 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa w 2022 

roku na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie wymiany 

wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne oraz sposób jej rozliczenia. Za ekologiczne 

urządzenia grzewcze uznaje się: 

1) kotły gazowe, 

2) kotły na pellet drzewny, 

3) kotły zgazowujące drewno.  

2. Celem dofinansowania jest wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii na 

terenie Gminy Nawojowa oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. 

3. Regulamin nie przewiduje dofinansowania do kotłów w budynkach nie oddanych do użytkowania oraz 

w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na terenie Gminy, w którym realizowana będzie inwestycja, 

3) nieruchomość - rozumie się przez to budynek mieszkalny wolno stojący lub jego część w zabudowie 

bliźniaczej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną. W przypadku 

wyodrębnionych lokali mieszkalnych będących bądź nie stanowiących zabudowy bliźniaczej warunkiem 

uzyskania dotacji jest notarialne wyodrębnienie lokalu oraz posiadanie niezależnej instalacji grzewczej, 

4) ekologiczne urządzenie grzewcze – rozumie się przez to kocioł gazowy lub kocioł na paliwo stałe, który 

spełnia normy emisyjne klasy piątej oraz dyrektywę ecodesign oraz wyposażony jest w automatyczny system 

podawania paliwa. Paliwo może być podawane w sposób manualny wyłącznie w kotłach zgazowujących 

drewno. Dodatkowo kocioł na paliwo stałe musi być pozbawiony możliwości zastosowania rusztu 

awaryjnego,   

5) wysokoemisyjne urządzenie grzewcze – rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł 

centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, 

służące do ogrzewania budynku,   

6) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania dotacji. 

§ 3. 1. Uprawnionym do otrzymania dotacji o jakiej mowa w § 1. ust 1 jest wyłącznie wnioskodawca, który: 

1) posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem 

dotacji, a w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź użyczenia posiada zgodę właściciela/i na 

przeprowadzenie inwestycji, 

2) zamontuje ekologiczne urządzenie grzewcze na nieruchomości, 

3) realizując inwestycję zastosuje urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, które posiadają 

ważne certyfikaty, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące, 
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4) złoży w terminie wniosek o przyznanie dofinansowania zgodny z zał. nr 1 do Regulaminu, podpisze umowę 

z Gminą Nawojowa oraz w zadeklarowanym terminie po przeprowadzeniu inwestycji dostarczy wniosek 

o wypłatę dotacji zgodny z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

2. W odniesieniu do jednej nieruchomości może być złożony tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji. 

3. Dotacja nie przysługuje na zakup przenośnych urządzeń grzewczych. Dotowane urządzenia grzewcze 

muszą być trwale związane z nieruchomością, w której zostały zainstalowane. 

4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja innych głównych urządzeń grzewczych 

za wyjątkiem źródeł doraźnych. Za źródło doraźne uważa się m.in. kominek, piec kaflowy, kozę, które 

nie posiadają systemu rozprowadzenia ciepła i nie są wyposażone w płaszcz wodny. 

§ 4. 1. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi 

5000 zł brutto do zakupu i montażu urządzenia grzewczego wraz z niezbędną armaturą i osprzętem. 

2. Wysokość dotacji będzie wyliczana na podstawie realnie poniesionych kosztów potwierdzonych 

dowodami zakupów jednak nie więcej niż zostało to wskazane w ust. 1. 

3. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła zakupione i zamontowane po  zawarciu umowy 

o udzielenie dotacji z Gminą Nawojowa. 

Rozdział 2. 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej 

§ 5. Ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o udzielenie dotacji zostanie 

umieszczone na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w Urzędzie Gminy Nawojowa następujących 

dokumentów: 

a) kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy 

wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej 

zgody wszystkich współwłaścicieli wraz ze zgodą na wypłatę całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, a z treści dokumentu 

potwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy) 

nie wynika możliwość przeprowadzenia przez niego prac będących przedmiotem dofinansowania wymagana 

jest zgoda właściciela nieruchomości i/lub współwłaścicieli (w odniesieniu do współwłasności) na wykonanie 

ww. prac (w imieniu właściciela/ współwłaścicieli budynku może działać administrator/zarządca, jeżeli 

wynika to z zakresu jego umocowania). 

§ 7. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania 

środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy. 

§ 8. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia braków 

w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

§ 9. O sposobie rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcę zawiadamia się: 

1) w przypadku nieuwzględnienia wniosku – pisemnie, wraz ze wskazaniem przyczyny nieuwzględnienia, 

2) w przypadku uwzględnienia wniosku - telefonicznie. 

§ 10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 11. Jeżeli wnioskodawca nie podpisze umowy o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uznaje się, że zrezygnował z ubiegania się o dotację 

i odstępuje od zawarcia umowy. 
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Rozdział 3 

Sposób rozliczania dotacji celowej 

 

§ 12. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu ekologicznego 

urządzenia grzewczego, odpowiada również za zapewnienie jego sprawności. 

§ 13. W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji, jest 

zobowiązany w terminie określonym w tejże umowie do złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

kompletu dokumentów, tj.: 

a) wniosku o wypłatę dotacji stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, 

b) oryginału faktury za urządzenie grzewcze i niezbędną armaturę za przeprowadzoną inwestycję, które wskazują 

Beneficjenta jako nabywcę i potwierdzają zakres realizacji inwestycji, 

c) protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez inwestora i osobę dokonującą montażu, 

d) dokumentacji technicznej określającej parametry urządzenia grzewczego, 

e) dokumentacji fotograficznej realizacji zadania (przed i po inwestycji minimum po 2 szt.), 

f) dokumentu poświadczającego przekazanie starego kotła do utylizacji, 

g) oświadczenia wnioskodawcy o trwałym odłączeniu starego urządzenia grzewczego od istniejącego ciągu 

kominowego. 

§ 14. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji, lecz 

nie później niż do dnia 30 grudnia 2022 roku. 

§ 15. Rozliczenie inwestycji następuje w drodze weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 13, oraz 

potwierdzenia prawidłowości rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami Regulaminu. 

§ 16. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o wypłatę dotacji Beneficjent zostanie 

wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W takim przypadku rozpatrzenie 

wniosku o wypłatę dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu. 

§ 17. Wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione po upływie terminu wskazanego 

w wezwaniu będą traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie, o czym wnioskodawca 

zostanie poinformowany dodatkowo w treści wezwania, o których mowa w § 16. 

§ 18. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, Gmina Nawojowa przekaże 

wnioskodawcy dotację przelewem na rachunek wskazany w umowie. 

§ 19. Wydatkowanie dotacji może być poddane kontroli pod względem realizacji inwestycji, przed jej 

rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji. 

§ 20. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

§ 21. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. 

Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy Nawojowa. 

§ 22. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie: 

a) prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy oraz zastosowania 

urządzeń posiadających wymagane certyfikaty  zgodności z normą dla tego typu urządzeń, 

b) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

§ 23. W przypadku zbycia nieruchomości, na której dokonano montażu urządzenia grzewczego w ramach 

umowy o dotację, wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę nieruchomości. 

Wnioskodawca jest w takim wypadku zobowiązany do przedstawienia Gminie pisemnego zobowiązania 

nabywcy nieruchomości do utrzymania trwałości efektu rzeczowego inwestycji w okresie trwałości projektu. 
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Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 24. Uzyskane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie stanowi 

przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Nawojowa. Zgodnie jednak z zasadą 

zakazu podwójnego finansowania niedozwolone jest zrefundowanie/rozliczenie, całkowite lub częściowe danego 

kosztu dwa razy ze środków publicznych europejskich lub krajowych. 

§ 25. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Nawojowa. 

   
Przewodniczący Rady 

Józef Mirek 
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Załącznik Nr 1  

do Załącznika Nr 1 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków  

budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie  

wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na 

ekologiczne 

WÓJT GMINY Nawojowa 

ul. Ogrodowa  2 

33-335 Nawojowa 

………………………………………….. 

(Wnioskodawca) 

…………………………………………… 

……………………………………………                                                                                                                                               

(adres)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU NISKOEMISYJNEGO 

URZĄDZENIA GRZEWCZEGO 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu: 

1) kotła gazowego, 

2) kotła na pellet drzewny, 

3) kotła zgazowującego drewno, 

w budynku mieszkalnym nr ……….…….. o pow. …………… m2 zlokalizowanym na działce  

o nr ewid. …………...........… stanowiącej moją własność/współwłasność/umowa 

użyczenia/najem/dzierżawa * w obrębie miejscowości ………………….......…………………………… 

Informacje o Wnioskodawcy: 

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………................. 

Nr dowodu ………………………………….   PESEL ………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

Nazwa Banku i nr konta (do przelewu dofinansowania): ……………………………………….. 
                          

         

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

(data) (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł własności/współwłasności do nieruchomości 

   
Przewodniczący Rady 

Józef Mirek 
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Załącznik Nr 2  

do Załącznika Nr 1 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków  

budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie wymiany  

wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na ekologiczne 

WÓJT                                                                                                                                                                                                                    

GMINY NAWOJOWA 

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

(Wnioskodawca) 

…………………………………………… 

……………………………………………                                                                                                                                                                

(adres) 

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Nawojowa na zakup niskoemisyjnego urządzenia 

grzewczego 

W związku z zawartą umową Nr ……………………… z dnia …………………… o udzielenie dotacji ze 

środków budżetu Gminy Nawojowa na: 

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

(rodzaj inwestycji) 

zawiadamiam o wykonaniu inwestycji oraz wnoszę o wypłatę dotacji w 

wysokości ……………………………………………………………….. zł brutto 

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

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

a) oryginał faktury za urządzenie grzewcze i niezbędną armaturę za przeprowadzoną inwestycję, które wskazują 

Beneficjenta jako nabywcę i potwierdzają zakres realizacji inwestycji, 

b) protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inwestora i osobę dokonującą montażu, 

c) dokumentację techniczną określającą parametry urządzenia grzewczego, 

d) dokumentację fotograficzną realizacji zadania (przed i po inwestycji minimum po 2 szt.), 

e) dokument poświadczający przekazanie starego kotła do utylizacji, 

f) oświadczenie wnioskodawcy o trwałym odłączeniu starego urządzenia grzewczego od istniejącego ciągu 

kominowego. 

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

data           podpis 

   
Przewodniczący Rady 

Józef Mirek 
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