
 

 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany  źródeł 

ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła terenie Gminy i Miasta Mogielnica. 

 

§ 1. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb udzielania dotacji z 

budżetu na przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne 

źródła ciepła.  

2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy i Miasta 

Mogielnica, w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nie 

ekologicznych kotłów węglowych, zwanych dalej „paleniskiem”.  

3. Do korzystania z dofinansowania na zasadach określonych w Regulaminie uprawnione są:  

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:  

a) osoby fizyczne,  

b) wspólnoty mieszkaniowe,  

c) osoby prawne,  

d) przedsiębiorcy.  

2)  jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3, będące właścicielami 

budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica 

lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.  

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ogrzewania na 

nowe źródła ciepła, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe 

źródło ogrzewania w postaci:  

1) ogrzewania gazowego,  

2) ogrzewania na biomasę lub olej opałowy,  

3) ogrzewania elektrycznego. 

2. Udzielenie dotacji o której mowa w pkt. 1.2)- 1.3) możliwe będzie tylko w przypadku braku 

przyłącza gazowego i braku możliwości jego wykonania. 

3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych 

kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy  i dopuszczone są do stosowania i obrotu na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji 

zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, tj. na zakup nowego źródła ogrzewania.  

2. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel, finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł ( zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

3. Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac 

projektowych, wykonanie prac związanych z demontażem starego źródła ciepła i montażem 

nowego oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.  

4. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 100% udokumentowanych fakturami lub 

rachunkami wydatków poniesionych na zakup nowego źródła ogrzewania, lecz nie więcej niż 

5.000 zł brutto.  



§ 4. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony wniosku o udzielenie 

dotacji, który należy składać w terminie od dnia 01.01 do dnia 30.09 każdego roku 

kalendarzowego.  

2. Dotacja będzie udzielona na zakup źródła ciepła, który zostanie dokonany w roku udzielenia 

dotacji, po wcześniejszym podpisaniu umowy.  

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do 

niego dołączyć oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowią kolejno załącznik nr 1 i 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

4. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich 

składania, będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy i Miasta Mogielnica.  

5. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten 

cel w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o dotację winny, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć:  

1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania w budynku, lokalu 

mieszkalnym lub użytkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu;  

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku, gdy 

osoba uprawniona nie jest właścicielem budynku - dodatkowo zgodę właściciela budynku na 

wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku.  

2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc 

de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póżń. zm.) 

podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest 

wykorzystywana do jej prowadzenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, winien 

przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 

pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, 

pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje zgodne 

z Rozporządzeniem 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.) lub Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  

3. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc 

de minimis w rybołówstwie jej udzielenie następuje na zasadach określonych:  

1) 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24.12.2013);  

2) w rozporządzeniu Komisji (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 sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 z dnia 

24.12.2013);  



3) w rozporządzeniu 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/45 z dnia 

28.06.2014);  

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością 

stosowania przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, w 

związku z czym możliwość udzielenie pomocy de minimis na podstawia przedmiotowej uchwały 

należy ograniczyć do dnia 30 czerwca 2021 r.”  

§ 6. 1. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną 

kwotę dofinansowania określoną we wniosku.  

2. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.  

3. Wnioski niekompletne, złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze wniosków o 

udzielenie dotacji, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony 

zostaną odrzucone.  

§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie faktura/rachunek na zakup źródła ciepła wystawiona po 

dniu podpisania umowy o udzielenie dotacji.  

2. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu wymiany systemu ogrzewania zgodnie z 

warunkami zawartej umowy.  

3. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dofinansowanie, z którym została zawarta umowa, 

zobowiązany jest w terminie wskazanym w umowie, do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji 

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

§ 8. 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym 

roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku 

budżetowym lub w przypadku możliwości uzupełnienia środków w budżecie Gminy i Miasta           

w bieżącym roku budżetowym.  

                                                                                 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                      Rady Miejskiej w Mogielnicy 

 


