
UCHWAŁA NR XVI/105/2020 
RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno 
na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy 

Rogóźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 250 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, 
poz. 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogóźno na 

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno. 

§ 2. Zasady i tryb udzielania dotacji, o której mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Hanna Hydzik 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2020
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 3 marca 2020 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy

Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza polegające na trwałej wymianie

systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz w lokalach mieszkalnych, obejmujące

wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na:

1)  kotły gazowe;

2)  kotły elektryczne;

3)  kotły olejowe;

4)  pompy ciepła;

5) kotły na paliwo stałe, w tym kotły na biomasę, umożliwiające wyłącznie automatyczne

podanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nie posiadające rusztu awaryjnego oraz

elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej

według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwo stałe z

ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,

wymagania, badania i oznakowanie”. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem

zgodności wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.

2.  Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek

lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom

mieszkaniowym.

3. Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości

objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych

od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

4. Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych,

emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości

spalania odpadów w paleniskach domowych.

§ 2. Źródła finansowania i wysokość dotacji
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1.  Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Rogóźno.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości

powietrza na terenie gminy ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Rogóźno na dany rok.

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50%

poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

§ 3. Zasady udzielania dotacji

1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac realizowanych

w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rogóźno, które zostaną

przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, obejmujących:

1)  demontaż starego źródła ogrzewania;

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;

3) zakup i montaż wkładu kominowego.

2. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy,

spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Moc nowego źródła ciepła musi

być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/lokalu na ciepło.

3. Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu

mieszkalnego.

4. Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza

o którym mowa w § 1 może uzyskać podmiot posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu

mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Rogóźno. W przypadku gdy tytuł prawny do budynku

lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wnioskodawca zobowiązany

jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia,

składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

1) oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu

mieszkalnego;

2) zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;

3) pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy;

4) zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany źródła

ciepła na kocioł olejowy.

6. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1, można

składać po wejściu w życie niniejszego regulaminu, do wyczerpania środków przeznaczonych na

ten cel w budżecie gminy. W kolejnych latach począwszy od 2 stycznia każdego roku do
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wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

7. Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne

będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez

rozpatrzenia.

8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą

Rogóźno a Wnioskodawcą. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz

o terminie i miejscu podpisania umowy.

9. Nie przyznaje się dotacji na:

1) koszty poniesione przed dniem zawarcia z Gminą Rogóźno umowy;

2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku

lub lokalu;

3) wykonanie prac projektowych;

4) przedsięwzięcia realizowane w budynkach lub lokalach użytkowych, w budynkach w całości

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

10. Z dotacji nie można finansować przedsięwzięcia realizowanego z innych środków

publicznych w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekroczyła 100% kosztów

przedsięwzięcia.

11. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Uruchomienie dotacji

1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia

przedsięwzięcia wskazanej w umowie, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek

o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

1) fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem

i montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;

2) kopię dokumentu, o którym mowa w § 1, ust.1, pkt 5;

3) oświadczenia wykonawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła;

4) zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku wymiany źródła ciepła na

piec gazowy;

5) oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych –

o ile takie dofinansowanie było udzielone.

2. Wzór wniosku o uruchomienie dotacji celowej wraz z wykazem niezbędnych załączników

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie, jednak nie
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później niż do 30 listopada danego roku.

4. Wypłata dotacji może być poprzedzona przeprowadzeniem oględzin przez uprawnionych

pracowników Urzędu Gminy w Rogóźnie, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania

przedsięwzięcia. Pracownicy Urzędu Gminy w Rogóźnie mogą dokonać weryfikacji dokumentów

potwierdzających poniesienie wydatków poprzez sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

5. Dotacja wypłacona zostanie na konto wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku

o uruchomienie dotacji celowej z budżetu gminy, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku,

jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją

i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości

przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku wystąpienia okoliczności

określonych w art. 252 w/w ustawy, oraz w przypadku:

1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji;

2) nieprzestrzegania niniejszych zasad lub umowy dotacji.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
                                                                           ………...………….. dnia  ……………………. 

 

 

 

W  N  I  O  S  E  K  

 
o przyznanie dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia 

służące poprawie jakości powietrza 

 

 

…………………………………………………………………………………..…………….. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

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

 

 

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

(adres i nr telefonu) 

 

 Nr PESEL ….…..……………………… 

 

 

WSTĘPNA  INFORMACJA  O  PRZEDSIĘWZIĘCIU 

 
1. Posiadane źródło ciepła 

a) rodzaj i ilość: (np. piec kaflowy, kocioł c.o., kuchnia węglowa, piec typu „koza”) 

 

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

b) moc likwidowanego kotła na paliwo stałe ………………………………………………...… 

c) rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach: ………………………………..…. 

d) wielkość ogrzewanej powierzchni w m
2
  ……………………………..………………..……. 

2. Planowane nowe źródło ciepła (właściwe podkreślić):   

a) kocioł gazowy;   

b) kocioł elektryczny;  

c) kocioł olejowy;  

d) pompy ciepła; 
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e) kocioł na paliwo stałe. 

3. Typ i moc planowanego urządzenia grzewczego……………………………………………..  

4. Planowany termin rozpoczęcia / zakończenia zadania ……………….... / ….………………                                                                                            

 

5. Planowany koszt całkowity zadania                                                       .................................. 

 

6. Środki własne Wnioskodawcy przeznaczone na finansowanie zadania .…………….……… 

. 

7. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania                                        …..………….…….. 

 
 

 

8. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza 

oraz zapoznałem (am) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w 

Urzędzie Gminy Rogóźno. 

 

 

 

 

                                                                                             ………………………………….. 
                                                                                                                    (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  

 

 

 

Załączniki do wniosku: (zaznaczyć właściwe) 

 

□ oświadczenie o posiadaniu  prawa własności budynku/lokalu mieszkalnego na terenie 

Gminy Rogóźno; 

□ zgoda współwłaścicieli; 

□ pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy; 

□ zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany 

źródła ciepła na kocioł olejowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 

Rogóźno, tel. 56/ 4688494, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przyznania dotacji ze środków budżetu 

Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza  jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

……………………………….                                   …………………….., dnia……………… 
   (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

………………………………. 
                     (adres) 

 

……………………………….  
 

 
 

WNIOSEK O URUCHOMIENIE DOTACJI  

 
 

Z  budżetu Gminy Rogóźno  w  wysokości …………………….. zł 

 

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

 

na realizację zadania  pod nazwą:  Wymiana systemu ogrzewania w budynku/lokalu 

mieszkalnym* obejmującego wymianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie 

stałym. 

  

zgodnie  z umową nr …………………………..   z dnia …………………………………….. . 

 

 

1. Termin rozpoczęcia/zakończenia zadania  ………………………../………………………… 

 

2. Koszt całkowity zadania (zgodnie z przedstawionymi rachunkami lub fakturami)   

                                                                                                              ………………………… 

 

3. Przeznaczone środki własne                                                             ….……………………… 

 

 

4. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy  

 

…………………………………...……………………………………………………………… 
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5. Oświadczam, że na dzień składania niniejszego wniosku otrzymałem(am) /nie 

otrzymałem(am)
*
 dofinansowanie z innych środków publicznych na zmianę systemu 

ogrzewania. 

 

 

Oświadczam, że  dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

                                                                                               ………………..…………………. 
                                                                                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy ) 

 

 

 

 

Załączniki: (zaznaczyć właściwe) 

□ faktury VAT lub rachunki potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem i 

montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;  

□ certyfikat zgodności  wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą stwierdzający 

spełnienie przez kocioł wszystkich parametrów związanych ze sprawnością 

urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza odpowiadający  wymaganiom 

klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 – w przypadku wymiany 

ogrzewania na kocioł na paliwo stałe; 

□ oświadczenie wnioskodawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła; 

□ zawiadomienie o zakończeniu robót budowalnych – w przypadku wymiany źródła 

ciepła na kocioł gazowy; 

□ oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków 

publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska do zadań

własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie

przedsięwzięć związanych m.in. z ochroną powietrza. Powyższa ustawa stanowi również,

że finansowanie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu

dotacji celowej z budżetu gminy.

Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy

Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza realizowane na terenie Gminy

Rogóźno. Udzielanie mieszkańcom gminy dotacji ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

na terenie Gminy Rogóźno. W celu zachęcenia mieszkańców Gminy Rogóźno do wymiany

przestarzałych pieców lub kotłów, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za celowe

i zasadne.
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