
Załącznik do uchwały Nr XXXIX.255.2021 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

REGULAMIN 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ujazd na dofinansowanie 

zadań służących ochronie powietrza 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania z budżetu Gminy Ujazd dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, obejmujące kryteria wyboru  inwestycji do dofinansowania, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania. 
 
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska służąca ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwana dalej dotacją, jest 
udzielana na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła lub montażem 
urządzeń do wytwarzania energii energii ze źródeł odnawialnych w budynkach/lokalach mieszkalnych 
na terenie Gminy Ujazd. 
 
3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne, które nie posiadają zadłużenia 
względem Gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych, będące właścicielami/współwłaścicielami 
lokalu lub budynku, albo posiadające inny tytuł prawny upoważniający do władania budynkiem lub 
lokalem, położonym w obrębie granic administracyjnych Gminy Ujazd, zwane dalej Wnioskodawcą. 
 
4. Warunkiem wypłaty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z gminą Ujazd przed 
realizacją zadania. 
 
5. Dotacja na wymianę źródła ciepła i montaż instalacji służącej do pozyskiwania energii 
z odnawialnych źródeł może być udzielona tylko jeden raz w odniesieniu do danej nieruchomości. 
 
6. Dotacji nie udziela się Wnioskodawcy na inwestycję realizowaną w budynku będącym w budowie. 
 
7. Burmistrz Ujazdu określi w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umów oraz oświadczeń, które 
obowiązywać będą Wnioskodawcę. 

 

 

Rozdział 2. 

Warunki przyznania dotacji 

 
§ 2. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza w wyniku dokonanej inwestycji: 
 

1) poprzez trwałą likwidację źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zastąpienie 
ogrzewaniem: 



a. na paliwo stałe (ekogroszek) z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem 
(nie posiadającym rusztu awaryjnego lub przedpaleniska),  

b. na biomasę pellet z automatycznym zasypem paliwa lub zgazowujące biomasę tylko 
w formie drewna kawałkowego z jednym paleniskiem (nie posiadające rusztu 
awaryjnego lub przedpaleniska)  

c. elektrycznym, 
d. gazowym, 
e. olejowym, 
f. pompą ciepła. 

 
2) poprzez zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie urządzenia do wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem posiadania ekologicznego systemu ogrzewania ze 
zainstalowanym kotłem: gazowym, elektrycznym, olejowym, na paliwo stałe i biomasę oraz 
pompy ciepła spełniających wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla produktów związanych z energią, dla poniższych 
instalacji: 

a. mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, 
b. kolektorów słonecznych. 

 
2. Montowane w ramach ogrzewania ekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe 
(nieużywane) i zamontowane po raz pierwszy, które spełniają normy i posiadają dopuszczenie do 
użytkowania na terenie kraju. 
 
3.Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych 
nieekologicznych źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Warunek ten nie dotyczy kominków (pod 
warunkiem, że kominek służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub 
powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń) oraz gdy źródła ciepła 
przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod 
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym. 
 
4. Od zasady likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym o klasie niższej niż 5 klasa według normy 
PN-EN 303-5 można odstąpić w przypadku gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są 
objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca 
z przewodem kominowym. 
 
5. Dotacja nie przysługuje na zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia 
mieszkań lub lokali. 
 
6. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej 
mikroinstalacji fotowoltaicznej.  
 
 
§ 3. Warunki dopuszczenia nowych źródeł ciepła: 
 
1. W ramach dotacji źródło ciepła w postaci urządzenia na paliwo stałe niespełniające kryterium 

5 klasy wg normy PN-EN 303-5 może być wymienione na ogrzewanie wymienione w §2 ust. 1 
pkt.1. 
 

2. Kocioł na paliwo stałe musi spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 
z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności energetycznej 
minimum B na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 



 
3. Kocioł na pellet powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 

z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności energetycznej 
minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
 

4. Kocioł zgazowujący drewno powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 
303-5 z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności 
energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kocioł musi 
być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu,, którego 
minimalna bezpieczna pojemność określona zgodnie ze wzorem "Pojemność zasobnika" 
znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla kotłów na paliwa stałe. 
 

5. Kocioł na paliwa gazowe musi spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, 
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej. 
 

6. Pompa ciepła powinna spełniać wymagania normy PN-EN 378-2+A2:2012 oraz spełniać 
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej. 
 

7. Nowe źródła ciepła wymienione w §3 ust. 2-6 winny posiadać dopuszczenie do obrotu 
handlowego i posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa 
produktu (oznaczenia „CE” lub „B”), 
 
 

§ 4. Warunki dopuszczenia urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 
 

 
1. W ramach dotacji może być montowane urządzenie do wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych w postaci wodnych kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych 
posiadające dopuszczenie do obrotu handlowego i posiadać deklaracje zgodności urządzeń 
z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 
 

2. W przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dotacji 
celowej udziela się pod warunkiem, że będzie to jedyne źródło ciepła w budynku lub budynek 
posiada zainstalowane ekologiczne źródło ogrzewania ze zainstalowanym kotłem: gazowym, 
elektrycznym, olejowym, na paliwo stałe i biomasę oraz pompy ciepła spełniających wymogi 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla 
produktów związanych z energią. 

 
3. Kolektory słoneczne winny posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę 

certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
potwierdzający, iż kolektory słoneczne posiadają: 

a) Zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań 
przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 
lub 

b) europejski znak jakości „Solar Keynmark”.  
 



4. Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 
24 miesięcy przed montażem i posiadać certyfikat potwierdzający, iż moduły fotowoltaiczne 
posiadają zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646. 

 
 
 

Rozdział 3. 

Wysokość dotacji celowej 

 

 
§ 5. 1. Dotacja wyliczana jest na podstawie poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu 
i montażu elementów wymienionych w § 1 ust. 3 na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub 
rachunków wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację poszczególnych wydatków i stanowić 
może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów jednakże nie więcej niż: 

 
1) 4.000 zł w przypadku wymiany źródła ciepła na źródła ekologiczne, o których mowa w §2 

ust. 1 pkt. 1 
 

2) 4.000 zł w przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(olektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych); 

 
3) 2.000 zł do kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w przypadku 

uzyskania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w tym samym roku budżetowym. 
 
2.  Dofinansowaniu nie podlegają koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem 
umowy o udzielenie dotacji, w tym również przedpłaty i zaliczki dokonane na poczet realizowanego 
przedsięwzięcia.   
 
3. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również 
z innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową 
ze środków budżetowych Gminy Ujazd, nie może przekroczyć 100% kosztów zakupu nowego źródła 
ciepła udokumentowanych fakturami lub rachunkami. 
 

 
 

 
Rozdział 4. 

Termin i sposób składania wniosków 

 

 
§ 6. 1.Wnioskodawca składa do Burmistrza Ujazdu pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. 
 
2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem. 

 
3. Wniosek o przyznanie dotacji, wraz ze wszystkimi określonymi w nim załącznikami składa się 

w roku budżetowym, w którym przyznana i rozliczona będzie dotacja. 
 

4. Wnioski o dotację  rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.  

 



5. Wnioski nie rozpatrzone nie przechodzą na następny rok budżetowy. 
 

 

Rozdział 5. 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

 

 
§ 7. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji: 
 

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 1; 
2) przeprowadzenie weryfikacji wniosku w terminie do 30 dni od daty jego kompletnego złożenia; 
3) zawarcie umowy o udzielenie dotacji; 
4) realizacja zadania w terminie określonym w umowie; 
5) złożenie wniosku o płatność w terminie określonym w umowie; 
6) wypłata dotacji w terminie określonym w umowie. 

 
 

2. Weryfikacja wniosku polega na sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego 
wypełnienia i kompletności. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zastanie 
wezwany do jego uzupełnienia z podaniem 7 dniowego terminu na dokonanie tych czynności, 
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 
 
§ 8. 1. Pozytywne zweryfikowanie wniosku, o którym mowa w § 5, stanowi podstawę do zawarcia 
pisemnej umowy dotacji pomiędzy Gminą Ujazd a Wnioskodawcą. 
 
2. Umowa zawierać będzie w szczególności: 

1) cel, na jaki dotacja została przyznana; 
2) określenie terminu realizacji inwestycji oraz złożenia wniosku o płatność; 
3) określenie wysokości dotacji, trybu oraz terminu płatności; 
4) trybu wykonania kontroli inwestycji; 
5) określenie warunków rozliczenia dotacji; 

 

3. Umowa o której mowa § 7 ust. 1, zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłużej niż 
do 10 grudnia danego roku budżetowego. 
 
4. Niepodpisanie umowy dotacji przez Wnioskodawcę jest jednoznaczne z rezygnacją z uprawnień do 
otrzymania  dotacji. 
 
§ 9. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy dotacji, 
w terminach,  zakresie i sposobie określonym w umowie. 
 
2. Do rozliczenia dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do  przedłożenia dokumentów określonych 
we wniosku o płatność. 
 
3. Gmina Ujazd zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż 
określonych we wniosku o płatność, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo 
zrealizowane. 
 



4. Podstawą do rozliczenia dotacji jest przeprowadzona, przez upoważnione przez Burmistrza Ujazdu  
osoby, kontroli w budynku lub lokalu mieszkalnym. Wnioskodawca informowany jest o terminie 
kontroli telefonicznie lub drogą elektroniczną. Z kontroli zostanie sporządzony protokół oględzin 
potwierdzający realizację zadania, w miejscu inwestycji. 
 
5. Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej 
nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, po złożeniu wniosku o płatność 
a także przez okres 5 lat po zrealizowaniu inwestycji. 

 
 
 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. 1. Niedotrzymanie przez Wnioskodawcę warunków niniejszego Regulaminu i zawartej umowy 
skutkować będzie obowiązkiem zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania 
środków niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
2. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane   
z otrzymaniem dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
 
3. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty dotacji nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenie. 
 
4. Wnioskodawca zobowiązany jest przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad. 
 
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do użytkowania zgodnie, z zaleceniami producenta, nowego 
źródła ciepła i urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez okres co najmniej 5 lat 
od daty zakończenia inwestycji, o których mowa w §2. 
 
6. W okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji Wnioskodawca jest zobligowany do 
poinformowania gminy o skutkach zdarzeń losowych w wyniku których inwestycja objęta 
dofinansowaniem ulegnie całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. 


