
UCHWAŁA NR XXX/246/2022 
RADY GMINY KAMIENIEC 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe niespełniające norm emisyjności 

spalin na ekologiczne źródła ciepła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 400a 
ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni na 
paliwa stałe określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Kamieniec na trwałą likwidację ogrzewania na paliwa stałe nie spełniającego 
norm emisyjności spalin i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła 
w budynkach i lokalach wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe 
zlokalizowane na terenie Gminy Kamieniec. 

2. Dotacja nie będzie udzielana w przypadku, gdy nieruchomość, której 
dotyczy wymiana systemu ogrzewania jest wyłącznie wykorzystywana do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska. 

2. Beneficjentami dotacji mogą być podmioty legitymujące się tytułem 
prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub są posiadaczami 
samoistnymi nieruchomości. 

§ 3. 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja 
w budynku lub lokalu mieszkalnym wszystkich dotychczasowych pieców lub 
kotłów na paliwa stałe nie spełniających norm emisyjności spalin. Do uzyskania 
dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką 
konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod 
warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym. 

2. Dopuszcza się posiadanie w nieruchomości jednego urządzenia grzewczego 
na drewno typu kominek, pod warunkiem, iż urządzenie to nie posiada wodnej 
lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do pomieszczeń innych niż to, 
w którym jest zainstalowane. 
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3. Dopuszcza się posiadanie w nieruchomości urządzenia grzewczego 
zasilanego gazem, pod warunkiem, że roczne, średnie z ostatnich trzech lat 
zużycie gazu nie przekracza 7.000 kWh. 

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane 
w danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnym. 

§ 4. Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego 
ogrzewania zasilanego paliwem stałym nie spełniającego norm emisyjności spalin 
na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem, energią elektryczną lub paliwem 
stałym spełniającym aktualne normy emisyjności spalin. 

§ 5. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów 
realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych): 

1) koszt demontażu palenisk na paliwa stałe, 

2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu 
ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, 
grzejniki, system odprowadzania spalin, itp. 

§ 6. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego 
finansowania), 

2) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. 
Project budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp., 

3) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia 
budynku, 

4) zakup i montaż nowych źródeł ciepła w nowo budowanych budynkach, 

5) wydatki poniesione przed zawarciem umowy o dotację z Gminą Kamieniec. 

§ 7. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane 
po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie 
Polski. 

§ 8. 1. Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w budżeciegminy Kamieniec na dany rok budżetowy. 

2. Wysokość dotacji celowej wynosi: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych), jednakże nie więcej niż 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

§ 9. 1. Warunkiem przyznania dotacji celowej jest złożenie przed 
rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania, pisemnego wniosku o dotację 
do Wójta Gminy Kamieniec. Wnioski należy składać nie później niż do 
31 października w danym roku budżetowym, w którym jest udzielana dotacja. 
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2. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na 
dotacje celowe w danym roku budżetowym, złożone wnioski, niemjące pokrycia 
budżetowego  nie zostaną realizowane. 

3. Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do 
utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła 
ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku. 

§ 10. 1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, na podstawie 
zawartej umowy pomiędzy  gminąa wnioskodawcą. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać: 

a) dane personalne wnioskodawcy, 

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, 

c) opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła 
ciepła, 

d) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, 

e) zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są 
wymagane przez prawo budowlane, 

f) kopie umów lub innych dokumentów potwierdzających możliwość dostarczenia 
niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła, 

3. W przypadku braków we wniosku wnioskodawca może zostać wezwany do 
ich uzupełnienia w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

4. Z wnioskodawcą, który spełnił wszystkie warunki udzielnia dotacji zostaje 
zawarta umowa. 

§ 11. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca obowiązany jest 
złożyć: 

a) wniosek o wypłatę dotacji, 

b) fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na 
wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu), 

c) dokument potwierdzający zutylizowanie starego pieca na paliwo stałe 
wystawiony przez uprawniony podmiot, 

d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy 
wnioskodawcą a wykonawcą, 

e) w przypadku montażu pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem – 
protokół próby szczelności instalacji   gazowej 
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§ 12. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą, działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze 
rybołówstwa 

- w związku z nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie – 
udzielone dofinansowanie (w częsci, która dotyczy nieruchomości 
wykorzystywanej do prowadzenia ww. Działalności) będzie stanowiło 
odpowiednio: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu 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. UE L 
352 z 24.12.2013 r., str. 1 z późn. zm.), 

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (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 sktorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 
9 z póćn. zm.) 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia 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 28.06.2014 r., str. 
45 z późn. zm.) 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie ma obowiązek przedłożyć Gminie: 

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

2) 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. Zakres tych informacji, 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. 
Załącznik do ww. Rozporządzenia stanowi formularz informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 
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publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

§ 13. Gmina Kamieniec ma prawo do kontroli nieruchomości w zakresie 
zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania w terminie 5 lat od daty 
złożenia wniosku. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec. 

§ 15. Traci moc uchwała nr XXIV/195/2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 
26 sierpnia 2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na 
ekologiczne źródła ciepła. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni  od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w części 
w jakiej dotyczy pomocy de minimis do dnia 30 czerwca 2024 roku natomiast 
w części gdzie pomoc udzielana jest podmiotom w sektorze rolnictwa 
i rybołówstwa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Stefan Strażyński 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DDCC36C6-240A-453C-92B6-0206CC13DF78. Uchwalony Strona 5



 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów 
ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła z budżetu Gminy Kamieniec. 

 

 

Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Numer telefonu kontaktowego  

Adres e-mail  

 

Charakterystyka planowanego zadania 

Dokładny adres nieruchomości, 

numer działki 

 

Planowana wysokość kosztów 

realizacji zadania 

 

Powierzchnia budynku/lokalu  

Rodzaj i ilość likwidowanych 

pieców na paliwa stałe 

 

Planowane nowe źródło ciepła  

Data rozpoczęcia realizacji 

zadania 

 

Data zakończenia realizacji 

zadania 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/246/2022
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 31 marca 2022 r.
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Oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem się  z  zasadami  określonymi  w  uchwale  nr  ……..…  Rady  Gminy 

Kamieniec  z  dnia ………r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne 

źródła ciepła. 

2. Posiadam następujący tytuł prawny do nieruchomości: ………………………….* 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin mojej nieruchomości przez 

przedstawicieli Gminy Kamieniec w celu potwierdzenia danych przedstawionych we 

wniosku oraz realizacji zadania. 

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

5. W budynku jest/ nie jest prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza**. 

6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Dotującego. 

8. Oświadczam, że ubiegam się/ będę się ubiegał / nie ubiegam się o dotację z innych 

środków publicznych na wymianę źródła ciepła**. 

 

 

 

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

Miejscowość i data złożenia wniosku Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

Wykaz załączników do wniosku: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której planuje się realizację 

zadania. 

2. Zgłoszenie planowanych prac lub pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane). 

3. Kopia umowy lub innego dokumentu potwierdzająca możliwość dostarczania 

niezbędnych mediów do zasilania źródła ciepła. 

 
* Rodzaj tytułu prawnego: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, 

stosunek zobowiązaniowy, posiadacz samoistny. 

** niepotrzebne skreślić 
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WNIOSEK O ROZLICZENIE 

dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach 

ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec 

 

 
Nr umowy: ……………………………...............................................................................……….. 
Data zawarcia umowy: ……………………………………............................................................... 
Nazwisko, imię/Nazwa Wnioskodawcy: ……………................................………………………... 
Nr PESEL …………………………………….................................................................................. 

 
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA 
1. Wysokość poniesionych kosztów na realizację zadania .............................................. zł 

 
II. WYKAZ DOKUMENTÓW 
W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca, z którym została zawarta umowa na 
udzielenie dotacji , składa 
□ wniosek o wypłatę dotacji, 
□ fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu), 
□ dokument potwierdzający zutylizowanie starego pieca na paliwo stałe wystawiony przez 
uprawniony podmiot, 
□ protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a 
wykonawcą, 
□ w przypadku montażu pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem – protokół próby 
szczelności instalacji gazowej. 

 
 

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

Miejscowość i data złożenia wniosku Podpis Wnioskodawcy 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 

1. Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. wymagań 
nie zostaną przyjęte. 
2. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/246/2022
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 31 marca 2022 r.
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Uzasadnienie 

W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego 
zanieczyszczenia, na  terenie Gminy Kamieniec planuje się wprowadzić dotację 
celową ze środków budżetu będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących 
działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad 
udzielania dotacji, trybu i sposobu postępowania przy jej udzielania przyjęto 
rozwiązania zawarte w niniejszej uchwale. Dotacja stanowić będzie mechanizm 
zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. 

Z  uwagi  na  obowiązujące  przepisy  dotyczące  udzielania  pomocy  
publicznej projekt  uchwały został notyfikowany Prezesowi UOKiK oraz Ministrowi 
do spraw rolnictwa, organy te nie złożyły zastrzeżeń. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady Gminy  

  

Stefan Strażyński 
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