
Załącznik do uchwały Nr LIX/344/2023  

Rady Gminy Polanka Wielka 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

REGULAMIN 

udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu 

ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Polanka Wielka na proekologiczny 

 

§  1.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania 

dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ochroną powietrza 

polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka, w tym kryteria wyboru zadań  

do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

2. Celem udzielenie dotacji celowej jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Polanka 

Wielka poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania 

paliw stałych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych. 

3. Dotacja celowa udzielona będzie ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka. 

4. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację celową są osoby fizyczne planujące dokonać 

zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Polanka Wielka na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w programie dotacji jest: 

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (budynku mieszkalnego), 

b) posiadanie zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu, 

6.  Dotacja przysługuje Wnioskodawcy u którego funkcjonował będzie wyłącznie 

proekologiczny system ogrzewania w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

§  2.  Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie 

dotacji celowej z budżetu Gminy Polanka Wielka na zmianę systemu ogrzewania, 

legitymującą się tytułem prawnym do budynku mieszkalnego, 

2) Budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie szeregowej lub grupowej, użytkowany zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021r. poz. 2351 z późn.zm.), 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele 

mieszkaniowe, 

3) Starym źródle ciepła - należy przez to rozumieć główne źródło ciepła, które stanowi 

kocioł poniżej klasy 5 wg normy PN-N 303-5:2012 na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła 

z możliwością spalania paliw stałych, służące do ogrzewania budynków, 



4) Proekologicznym źródle ciepła - należy przez to rozumieć wysokosprawne  

i ekologiczne źródła ciepła - np. kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę 

spełniające wymogi uchwały Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego  

z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw, 

5) Zmianie źródła ciepła - należy przez to rozumieć całkowitą likwidację 

dotychczasowego starego źródła ciepła poprzez jego wymontowanie lub wyburzenie,  

z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 3 ust. 9 i ust. 12 niniejszego Regulaminu 

oraz montaż nowego, proekologicznego źródła ciepła, 

6) Zadaniu - należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło 

ciepła oraz wszelkie niezbędne do wykonania prace określone w Regulaminie, 

7) Dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w Ustawie Prawo 

Ochrony Środowiska, udzieloną ze środków finansowych z budżetu Gminy Polanka 

Wielka, przyznana Wnioskodawcy na podstawie umowy na wykonanie zadania, 

8) Dotowanym – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, z którym zawarto umowę, 

9) Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Polanka Wielka dotującą realizację 

zadania, 

10) Kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć zakres prac oraz wartość 

nakładów rzeczowych, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań 

zdefiniowanych w Regulaminie, 

11) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek składany do Urzędu Gminy Polanka 

Wielka w celu pozyskania dotacji na realizację zadania lub na rozliczenie dotacji (załącznik 

nr 1 i nr 2 do Regulaminu), 

12) Umowie - należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą 

Polanka Wielka określającą szczegółowo warunki udzielania i wysokość dotacji na 

realizację zadania, 

13) c.o. - należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie, 

14) c.w.u. - należy przez to rozumieć ciepłą wodę użytkową, 

15) Wójt – należy przez to rozumieć Wójt Gminy Polanka Wielka. 

 

§  3.  Rodzaje i zakres rzeczowy zadań podlegających dofinansowaniu 

1. Wymiana starego źródła ciepła, o której mowa w ust. 1 zwana dalej zadaniem, obejmuje 

trwałą likwidację w budynkach mieszkalnych albo w innych nieruchomościach  

o charakterze mieszkaniowym starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego 

zamianę na: 

1) kocioł gazowy kondensacyjny, 

2) kocioł elektryczny (inny niż pompa ciepła), 

3) pompa ciepła. 

2.W przypadku braku możliwości wymiany starego źródła ciepła na proekologiczne źródło 

ciepła o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się zamontowanie proekologicznego źródła ciepła 

na biomasę, spełniającego wymagania ekoprojektu, zasilanych biomasą o emisji cząstek 

stałych do 20 mg/m3 (przy 10% O2). Jako brak możliwości rozumie się brak możliwości 



podłączenia budynku mieszkalnego do sieci gazowej (odmowa przyłączenia do sieci / brak 

warunków).  

3. Wybrane źródło ciepła musi technicznie uniemożliwiać spalanie paliw 

nieprzeznaczonych do tego celu. 

4. Jako koszty kwalifikowalne z punktu widzenia dotacji uznaje się: 

1) koszt wykonania demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej 

sprawności energetycznej, 

2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do podłączenia nowego źródła ciepła (np. 

czopuch, pompy, zawory itp.), 

4) koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania nowego źródła ciepła (tylko w przypadku kotłów gazowych), 

      5) koszt modernizacji instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia pieca zasilanego 

prądem elektrycznym (podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania), 

      6) wewnętrzną instalacje c.o. i c.w.u. – przy montażu kotłów gazowych oraz na biomasę. 

 

5. Jako koszty niekwalifikowalne z punktu widzenia udzielenia dotacji uznaje się wszelkie 

pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Dotowanego w celu prawidłowej realizacji 

zadania, m. in.: 

1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano - 

wykonawczy montażu instalacji), 

2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, 

3) budowę zewnętrznych sieci gazowych, 

4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań, 

5) koszty późniejszego utrzymania i serwisowania oraz zasilania. 

6) prace wykończeniowe po zainstalowaniu urządzenia (malowanie ścian, tynkowanie, 

naprawa płytek).  

6. Dotowany zobowiązany jest przeznaczyć dotację jedynie na sfinansowanie kosztów 

realizacji zadania, jednakże dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów 

związanych z opracowaniem jakichkolwiek dokumentacji i ekspertyz, nabyciem tytułu 

prawnego do nieruchomości, wypłatą odszkodowań, organizacją placu budowy, nadzorem 

inwestorskim oraz zastępstwem inwestycyjnym. 

7. Ustala się następujące wymagania dotyczące udzielania dotacji na realizacje zadania: 

1) Dotowany zamontuje urządzenie fabryczne nowe i spełniające wszelkie niezbędne 

wymagania i normy oraz dopuszczone do użytkowania i obrotu na terenie Polski, 

2) Dotowany zobowiązuje się do trwałej likwidacji wszystkich źródeł ciepła służących  

do ogrzewania budynku na paliwa stałe, 

3) jeżeli pod jednym numerem nieruchomości prowadzone są dwa lub więcej gospodarstw 

domowych, które posiadają odrębne, niezależne źródła ciepła, dotacja przysługuje 

oddzielnie dla każdego gospodarstwa domowego, 

4) dotacja wypłacona będzie po wykonaniu prac objętych Wnioskiem. 



8. Warunki przyznania dotacji: 

1) przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowalne 

poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź 

innych rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę, 

2) w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowalnego na fakturze 

VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie  

z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych wchodzących w skład kwoty ujętej na 

fakturze VAT bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów, 

3) dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy i stanowi refundacje części 

kosztów poniesionych, w związku z realizacją tego przedsięwzięcia, 

4) Dotowany we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dokonuje wyboru 

Wykonawcy oraz doboru nowego źródła ciepła (zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w Regulaminie) oraz zapewnia realizację wymiany źródła ciepła zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn.: Dz. U z 2021r. poz. 2351 z późn.zm.). 

9. Od zasady trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym można 

odstąpić w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora 

zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca  

z przewodem kominowym, 

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecach kaflowych, pod warunkiem trwałego 

usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny 

pomieszczenia mieszkalnego. 

10. W przypadkach określonych w ust. 9 konieczne jest przedłożenie na etapie składania 

Wniosku o rozliczenie dotacji zaświadczenia od instalatora lub kominiarza, potwierdzające 

trwałe odłączenie starego źródła ciepła od przewodu kominowego. 

11. Nie przyznaje się dofinansowania na: 

1) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, 

2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku 

mieszkalnego, 

3) zakup i montaż proekologicznego źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym nowo 

wybudowanym, w którym nie jest zainstalowane i nie funkcjonuje stare źródło ciepła, 

4) zmianę lub modernizację istniejącego już proekologicznego źródła ciepła, 

5) zmianę systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach mieszkalnych - 

posiadających odrębne źródło ogrzewania, 

6) zadania wykonane przed złożeniem przez Wnioskodawcę Wniosku o udzielenie dotacji 

oraz przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 5 ust. 16. 



12. Zarówno stare - likwidowane, jak i nowe - proekologiczne źródło ogrzewania musi 

stanowić trwałe wyposażenie budynku mieszkalnego, tj. musi być zamontowane w budynku 

mieszkalnym (być trwale związane z podłożem lub ścianą poprzez np. przymurowanie, 

przyspawanie, przykręcenie, połączenie z kominem i instalacją centralnego ogrzewania)  

w sposób umożliwiający jego użytkowanie. 

13. Dofinansowanie obejmuje urządzenie fabrycznie nowe, z gwarancją, które zostały użyte  

i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie normy i posiadające dopuszczenie 

do użytkowania na terenie Polski. 

14. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do przedłożenia poświadczenia wystawionego  

przez instalatora wykonującego usługę montażu zgodnie z obowiązującymi normami. 

15. Proekologiczne źródła ciepła na biomasę o których mowa w §3 ust. 2 muszą 

charakteryzować się poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, 

które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE  

z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym 

przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub 

innej jednostki akredytującej w Europie. Kocioł musi spełniać wymagania klasy 5 według 

normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu. 

 

§  4.  Wysokość dofinansowania 

1. Dotacja przeznaczona jest na wymianę starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym 

na nowe źródło ciepła według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie i wynosić 

będzie do 50% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż : 

a) 3500,00 zł dla kotła gazowego, kotła elektrycznego (inny niż pompa ciepła) 

 i kotła na biomasę; 

b) 5000,00 zł dla pomp ciepła. 

2. Ocena Wniosków dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta. 

3. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowalne poniesione 

przez Dotowanego, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT, bądź innych 

rachunków wystawionych na Dotowanego. 

4. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą obowiązywania umowy  

o przyznaniu dotacji przez Gminę Polanka Wielka. 

 

§  5.  Tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania 

1.Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego 

Wniosku o udzielnie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie ogłoszonego przez Wójta naboru 

Wniosków. Termin naboru Wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości  



w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez stronę internetową www.polanka-wielka.pl  

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka.  

2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 należy złożyć  

na Dzienniku Podawczym Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: ul. Długa 61, 32-607 Polanka 

Wielka. W przypadku przesłania Wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U  

z 2022r. poz. 896 z późn. zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe 

usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia 

Wniosku uważa się dzień doręczenia do tut. Urzędu. 

3. Podstawą do określenia kolejności uczestnictwa w dofinansowaniu jest kolejność złożenia 

Wniosku. 

4. Złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. 

5. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami, które pismem wpłyną w wyznaczonym terminie 

naboru będą poddawane weryfikacji według kolejności wpływu do Urzędu, w tym  

w szczególności ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję powołaną Zarządzeniem 

Wójta Gminy Polanka Wielka. 

6. Wniosek o udzielenie dotacji powinien spełniać następujące wymogi formalne: 

1) być złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, 

2) być złożony na właściwym formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

3) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje formularza, 

4) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, 

5) mieć dołączone wszystkie załączniki, 

6) być złożony w terminie ogłoszonego naboru. 

7. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we Wniosku o udzielnie dotacji 

Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Rozpatrzenie Wniosku nastąpi po jego uzupełnieniu. 

8.  W ramach oceny merytorycznej Wnioski mieszczące się w limicie środków przeznaczonych 

na realizację w danym roku budżetowym zostaną poddane weryfikacji w drodze oględzin 

przeprowadzonych przez Komisję powołaną przez Wójta bądź na podstawie dokumentacji 

fotograficznej -  w celu potwierdzenia stanu faktycznego przed rozpoczęciem inwestycji  

w zakresie dotyczącym posiadania starego źródła ogrzewania podlegającego wymianie. 

9.  Wnioski nie spełniające wymogów formalnych lub merytorycznych podlegają odrzuceniu. 

10. Pozytywnie zweryfikowane Wnioski według kolejności wpływu do wysokości środków 

przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację dofinansowania w danym roku utworzą listę 

http://www.polanka-wielka.pl/


rankingową, stanowiącą listę Wnioskodawców, zakwalifikowanych do dofinansowania, 

podlegająca zatwierdzeniu przez Wójta. 

11. Pozostałe zweryfikowane Wnioski, które nie znalazły się na liście rankingowej, zostaną 

zamieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu. 

12. Wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej mogą zostać przeniesione zarządzeniem 

Wójta Gminy do listy rankingowej.  

13. Miejsce na liście rankingowej i rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, zmiany, 

przejęcia przez inne osoby. 

14. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej, zostanie ona uzupełniona  

o kolejnego Wnioskodawcę z listy rezerwowej. 

15. Przyznanie dofinansowania lub odmowa jego udzielenia nie jest decyzją administracyjną 

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

administracyjnego (Dz. U z 2022r., poz 2000 z późn. zm.) i nie przysługuje od niego 

odwołanie. 

16. Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Polanka Wielka, a Wnioskodawcą. 

17. Nie przystąpienie Wnioskodawcy do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia uznaje się za rezygnację z udziału w dofinansowaniu w danym roku 

budżetowym i uzyskania Wnioskowanej dotacji. 

18. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku może skutkować odmową zawarcia umowy 

z Wnioskodawcą. 

19. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy,  

w terminie, zakresie i w sposób w niej określony. 

20. Gmina ma prawo wykluczyć z udziału w dotowaniu Wnioskodawcę, który złamał,  

bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu. 

21. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca bez zbędnej zwłoki, jednak nie później  

niż w terminie określonym w umowie, przedłoży wniosek o rozliczenie dofinansowania  

wraz z wymaganymi dokumentami według wzoru określonego w załączniku nr 2  

do niniejszego Regulaminu. 

22. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie, po przyjęciu prawidłowego 

Wniosku o rozliczenie dofinansowania oraz po przeprowadzeniu oględzin przez Komisję 

powołaną przez Wójta bądź dostarczeniu pełnej dokumentacji fotograficznej w celu 

stwierdzenia i udokumentowania faktu realizacji zadania objętego dofinansowaniem, 

przelewem na wskazany we Wniosku rachunek bankowy. 

 

 



§  6.  Kontrola poprawności wykorzystania dotacji 

Przyznana dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w przypadkach wskazanych w art. 252 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022r., poz 1634  

z późn. zm.).  

§  7.  Postanowienia końcowe 

1. Dofinansowanie wypłacane będzie do wysokości środków posiadanych w budżecie Urzędu 

Gminy Polanka Wielka w danym roku budżetowym. 

2. W razie wyczerpania się środków finansowych na dany rok, kolejne osoby na liście 

rezerwowej mogą otrzymać dotacje w następnych latach, pod warunkiem przeznaczenia 

środków na ten cel w budżecie Gminy Polanka Wielka. 

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych  

z innych bezzwrotnych źródeł. 

4. Wszelkie dokumenty związane z udzieleniem dotacji udostępniane będą na bieżąco  

w Urzędzie Gminy Polanka Wielka oraz na stronie internetowej Urzędu:  

www.polanka-wielka.pl 

5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część procedury udzielania dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr  1  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego 

na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym na terenie Gminy Polanka Wielka 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Nazwisko i Imię  

2. Adres Wnioskodawcy:…………………...………………………………………………………….. 

3. Numer telefonu: ………………………………………………………………………….................. 

4. Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………  

5. Nr działki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………….... 

6. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”) 

 własność/współwłasność, 

 najem, 

 inne (określić jakie)………………………………………………………………………. 

II. Adres budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego*, w którym planowana jest modernizacja 

systemu ogrzewania 

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

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

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

III. Charakterystyka obecnie stosowanego źródła ogrzewania w budynku: 

1. Rodzaj źródła ciepła: 

Rodzaj źródła ciepła Ilość sztuk Moc Klasa Rodzaj opału 

Kocioł na paliwo stałe     

Piec kaflowy     

Koza     

Kominek     

Trzon kuchenny     

 

 

 

 



IV. Rodzaj proekologicznego źródła ogrzewania, na które zostanie wymienione stare źródło 

ogrzewania: 

o Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy …..kW 

o Kocioł elektryczny (inny niż pompa ciepła) o mocy ……kW 

o Pompa ciepła o mocy ……. kW 

o Kocioł na biomasę – tylko w przypadku braku warunków do zamontowania pieca gazowego 

Dodatkowe informacje dot. źródła ciepła:………………………………………………………………. 

Nowe kotły na biomasę muszą charakteryzować się poziomem efektywności energetycznej  

i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych  

do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,  

co potwierdza się zaświadczeniem wydawanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 

Kocioł musi spełniać 5 klasę według norm PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać wymagania 

ekoprojektu. 

Załączniki do Wniosku:  

a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku mieszkalnego), 

na której realizowana będzie zmiana systemu ogrzewania (np.: akt notarialny; aktualny 

odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku 

z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępnionego 

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; aktualny wypis  

z rejestru gruntów; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt 

poświadczenia dziedziczenia; itp.);  

b) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przez 

Wnioskodawcę zmiany systemu ogrzewania, podpisanie przez niego umowy z Gminą 

Polanka Wielka i pobranie całości należnego dofinansowania w przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości objętej planowaną zmianą systemu ogrzewania; 

c) potwierdzenie braku istniejącego przyłącza budynku do sieci gazowej lub braku 

technicznej możliwości ogrzewania budynku za pomocą tego paliwa poprzez przedłożenie 

stosownej dokumentacji wystawionej przez operatora sieci gazowej – w przypadku 

zaznaczenia w pkt. IV kocioł na biomasę; 

d) dokumentacja fotograficzna wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ogrzewania 

wraz z widoczną tabliczką znamionową. 

Oświadczam, że:  

1) Znana jest mi treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na zmianie starego 

źródła ciepła na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Polanka Wielka.  

2) Zapewnię udział środków własnych w realizacji zadania;  



3) Budynek mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego;  

4) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Polanka Wielka oględzin w budynku mieszkalnym oraz wykonania dokumentacji 

fotograficznej, przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu, w celu sprawdzenia  

i udokumentowania realizacji zmiany systemu ogrzewania na warunkach określonych  

w Regulaminie;  

5) W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości (budynku mieszkalnego) na której 

realizowane będzie zadanie objęte Wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje  

się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta Gminy Polanka Wielka 

6) Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie niniejszego Wniosku nie jest jednoznaczne  

z przyznaniem dotacji. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Polanka Wielka reprezentowana 

przez Wójta Gminy Polanka Wielka z siedzibą przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej,  

kod pocztowy: 32-607, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez pocztę e-mail:iod@polanka-wielka.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o udzielanie dotacji 

na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego 

systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie 

Gminy Polanka Wielka. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy 

nadrzędnych przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Gminą Polanka Wielka na 

podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia całości 

programu a po tym czasie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się 

na podstawie udzielonej zgody. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne 

z rezygnacją z udzielenia dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

złożenia i rozpatrzenia składanego Wniosku. Wniosek bez podanych danych nie zostanie 

rozpatrzony. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

    

 

         ………………………………………………… 

                                                                                                                        (data i podpis Wnioskodawcy) 



Załącznik Nr  2  

WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, 

polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku 

mieszkalnym zlokalizowanym na terenie Gminy Polanka Wielka 

 

Na podstawie umowy Nr ………………… z dnia ………………… zawartej z Gminą 

Polanka Wielka , w związku ze zrealizowaniem zadania polegającego na zmianie starego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynku 

mieszkalnym znajdującym się pod adresem 

…………………………………………………………………………………………………

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

zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji  

 

na konto bankowe  ………………………………………………………. 

I. Charakterystyka wykonanego zadania:  

1) Rodzaj, ilość i moc zlikwidowanych starych źródeł ogrzewania:  

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

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

2) Rodzaj i moc zainstalowanego nowego źródła ogrzewania, rodzaj stosowanego paliwa: 

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

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

II. Koszty poniesione na realizację zadania:  

1) Koszt zakupu urządzenia: 

……………………………………………………………………………...  

2) Koszty demontażu i utylizacji starego źródła ciepła: 

…………………………………………………..  

3) Koszty montażu proekologicznego źródła ciepła: 

……………………………………………………..  

4) Koszty instalacji niezbędnych do prawidłowego działania źródła ciepła: 

…………………………….. 

5) Inne koszty – jakie? 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

 



III. Termin realizacji zadania:  

1) Rozpoczęcie prac: ……………………………  

2) Zakończenie prac: ……………………………  

Załączniki do Wniosku:  

1) Faktury VAT i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione  

na Wnioskodawcę (z datą nie wcześniejszą niż po dniu zawarcia umowy z Gminą 

Polanka Wielka oraz nie późniejszą niż termin zakończenia zadania określony  

w umowie o dofinansowanie) – w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu 

kosztów na fakturze VAT, bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne 

zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całościowej kwoty 

ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę  

ww. dokumentów; potwierdzenie płatności (w przypadku płatności gotówką – zapis  

na fakturze, że została opłacona; w przypadku płatności przelewem – potwierdzenie 

wykonania przelewu); 

2) Kopia dokumentacji technicznej kotła, certyfikaty (w przypadku kotła na biomasę – 

potwierdzające spełnienie wymogi ekoprojektu określonych w przepisach 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu 

do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe ); karty produktu, 

etykiety energetyczne, karta gwarancyjna z datą pierwszego uruchomienia kotła; 

3) Dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dofinansowaniem  

(np.: w formie protokołu z montażu, protokołu z odbioru technicznego, poświadczenia 

wydanego przez instalatora, itp.), zawierającego informacje o: adresie budynku 

mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji starego 

źródła ogrzewania; zamontowaniu nowego źródła ogrzewania; terminie wykonania 

robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego 

źródła ogrzewania;  

4) Protokół kominiarski – przegląd kominiarski (w przypadku montażu kotła gazowego); 

5) Dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła (np. zaświadczenie ze 

złomowiska, oświadczenie instalatora o odebraniu starego źródła ciepła i oddaniu do 

utylizacji, potwierdzenie rozbiórki uniemożliwiającej ponowne korzystanie ze starego 

źródła ciepła);  

6)  dokument potwierdzający dostawę (odbiór) mediów: gazu lub energii elektrycznej na 

potrzeby nowego źródła ciepła (np. umowa, warunki techniczne itp.) – w przypadku 

gry nowe źródło ciepła stanowi kocioł gazowy lub ogrzewanie elektryczny; 

7) dokumentacja fotograficzna zainstalowanego nowego źródła ogrzewania. 

IV. Oświadczam, że jestem świadomy, że złożenie niniejszego Wniosku nie jest jednoznaczne  

z przyznaniem dotacji.  

 

         ………………………………………………… 

                                                                                                                        (data i podpis Wnioskodawcy) 


