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UCHWAŁA NR XLII/382/2021 

RADY MIEJSKIEJ  NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO 

z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród 

Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł 

ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych 

Na podstawie art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 

1047, 1162, 1535, 1642 i 1648) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród 

Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania 

opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański, 

wskazując w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć inwestycję, której skutkiem jest wymiana źródła ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na inne ekologiczne źródło ogrzewania lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

spełniające warunki opisane w niniejszym regulaminie; 

2) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę, która złożyła wniosek; 

3) dotowanym - należy przez to rozumieć ostatecznego odbiorcę korzyści - osobę, której została przyznana 

dotacja z tytułu wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na inne ekologiczne źródło ogrzewania; 

4) dotującym - należy przez to rozumieć gminę Nowogród Bobrzański. 

§ 2. 1. Dotacja wypłacana jest ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia 

poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym 

w lokalu/budynku na inne ekologiczne źródło ogrzewania. 

2. Dotację mogą uzyskać: 

1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego z prawem do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele (w przypadku współwłasności do 

złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie 

może być udzielone tylko jednemu tj. wnioskodawcy); 

2) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła 

wytworzonego we wspólnej kotłowni; 

3) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z indywidualnych 

źródeł ciepła 

- z zastrzeżeniem § 19 pkt 1. 

3. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane w lokalu mieszkalnym, w budynku 

wielorodzinnym do wniosku wymagana jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej albo zgoda wszystkich 

współwłaścicieli w częściach wspólnych budynku. 

4. W przypadku realizacji przedsięwzięcia przez wspólnotę mieszkaniową wymagana jest uchwała wspólnoty 

w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową (potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez zarząd/zarządcę) oraz kserokopia uchwały wspólnoty o przystąpieniu do realizacji 

przedsięwzięcia, zasadach partycypacji w kosztach i udzielająca pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty lub 

zarządcy do zawarcia umowy z gminą Nowogród Bobrzański. 

5. Dotacje będą udzielane na dofinansowanie przedsięwzięć ograniczania niskiej emisji obejmujące wymianę 

źródeł ogrzewania opartego na paliwie stałym i ich zamianę na jeden z niżej wymienionych kotłów lub pieców: 
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1) kocioł gazowy; 

2) kocioł na lekki olej opałowy; 

3) piec zasilany prądem elektrycznym; 

4) kocioł na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg 

PN-EN 303-5:2012) bądź spełniający wymagania ekoprojektu (Ecodesing) określone w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) 2015/1185 z 28 kwietnia 2015 r. lub 

5) podłączenie do sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym. 

6. Dofinansowaniu podlegają koszty przedsięwzięcia obejmujące wyłącznie zakup nowego ekologicznego 

źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) - fabrycznie nowego i zamontowanego po raz 

pierwszy, spełniającego normy i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski, o którym mowa ust. 5 pkt 1-

4. 

§ 3. 1. Warunkiem niezbędnym do objęcia przedsięwzięcia dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich 

dotychczasowych źródeł ogrzewania w lokalu/budynku mieszkalnym objętym zgłoszeniem, zasilanych paliwami 

stałymi, za wyjątkiem: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym; 

2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne; 

3) pieców objętych ochroną konserwatorską; 

4) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia 

mieszkalnego. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konieczne jest odłączenie pieca, kominka od przewodu 

kominowego oraz potwierdzenie tego faktu opinią kominiarską. 

3. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego ekologiczne 

źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła lub 

przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej, zgodnie 

z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa także obowiązek sporządzenia 

stosownej dokumentacji wymaganej prawem i uzyskania wymaganych prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń. 

§ 4. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu gminy 

będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok. 

2. Dotacja będzie udzielana: 

1) w przypadku osób fizycznych w wysokości do 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) udokumentowanych 

i poniesionych kosztów brutto za zakup nowego źródła ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-4, 

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają 

z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni do 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 

udokumentowanych i poniesionych kosztów brutto za zakup nowego źródła ogrzewania, o którym mowa w § 

2 ust. 5 pkt 1 - 4, 

3) w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają 

z indywidualnych źródeł ciepła do 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) udokumentowanych 

i poniesionych kosztów brutto za podłączenie do miejskiej siei ciepłowniczej w zakresie przystosowania 

pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej, z jednoczesną likwidacją 

wszystkich pieców opalanych paliwem stałym, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 5 

- nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Łączna kwota dotacji z bezzwrotnych źródeł nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów realizacji 

przedsięwzięcia. 

§ 5. Szczegółowe warunki przyznania dotacji: 

1) dotacja na przedsięwzięcie realizowane w danym lokal lub budynku mieszkalnym przysługuje tylko raz; 

2) dotacja obejmuje tylko te koszty, które zostaną poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie 

przedsięwzięcia; 
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3) wykonana w ramach przedsięwzięcia inwestycja będzie własnością wnioskodawcy, który będzie ponosił 

koszty jej utrzymania i eksploatacji. 

§ 6. 1. Określa się termin składania wniosków na okres od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego każdego roku 

budżetowego, z zastrzeżeniem § 19 pkt 2. 

2. W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić 

wniosek w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku, wniosek podlega 

odrzuceniu. 

3. Dotacje przyznaje się w drodze publicznego losowania z pośród kompletnych i terminowo złożonych 

wniosków. 

4. O terminie i miejscu publicznego losowania Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego powiadamia 

wnioskodawców (pisemnie, telefonicznie lub mailowo). 

§ 7. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia składa 

pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami. 

§ 8. Do wniosku należny dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będzie 

przedsięwzięcie; 

2) jeżeli przedsięwzięcie tego wymaga - stosowne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeśli 

przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do 

organu administracji, z adnotację lub zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych 

przedsięwzięć; 

3) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na ubieganie się 

o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4. 

§ 9. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. 

W przypadku gdy ilość wniosków złożonych w określonym terminie nie wyczerpie zabezpieczonych w uchwale 

budżetowej środków, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego może wyznaczyć dodatkowy termin składania 

wniosków. 

§ 10. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na: 

1) cofnięcie złożonego wniosku lub odmowę podpisania umowy o dotację przez dotowanego; 

2) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy Nowogrodu 

Bobrzańskiego w danym roku; 

3) nie spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w niniejszej uchwale lub nieuzupełnienie 

wniosku w wyznaczonym przez dotującego terminie; 

4) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania nie gwarantującego wykonania przedsięwzięcia w danym 

roku budżetowym. 

§ 11. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego powołuje zarządzeniem komisję do oceny formalnej złożonych 

wniosków. 

§ 12. 1. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego poinformuje wnioskodawców 

o rozstrzygnięciu wniosku, przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, zwanej 

dalej umową. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca danego 

roku budżetowego. 

3. Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia 

w terminie i na zasadach w niej określonych. 

4. Niestawienie się wnioskodawcy na podpisanie umowy uznaje się za rezygnację z otrzymania dotacji, o ile 

przed upływem wskazanego terminu wnioskodawca nie wystąpi do Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 

o zmianę tego terminu. 
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§ 13. W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, jego miejsce zajmie kolejny 

wnioskodawca, biorąc pod kolejność ustaloną w sposób określony w § 6 ust. 3. 

§ 14. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w celu rozliczenia dotacji dotowany, w terminie określonym 

w umowie, przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedsięwzięcia, a w szczególności: 

1) fakturę VAT/rachunek za zakup nowego źródła ogrzewania, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę wraz 

z potwierdzeniem realizacji zapłaty; 

2) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe - opinię zakładu kominiarskiego 

w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego; 

3) w przypadku ogrzewania na gaz - umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, protokół odbioru 

końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości wykonania robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i normami; 

4) w przypadku ogrzewania olejowego - protokół obioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu 

o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

5) w przypadku ogrzewania elektrycznego - protokół odbioru i oddania instalacji przez Zakład Energetyczny 

lub protokół odbioru instalacji wystawiony przez uprawniony podmiot wraz z oświadczeniem, ze 

zainstalowana moc jest wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do Zakładu 

Energetycznego o jej zwiększenie; 

6) w przypadku ogrzewania na paliwa stałe - kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych 

badań potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie 

PN-EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację; 

7) w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej - umowa na dostawę ciepła do celów grzewczych; 

8) w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ogrzewania z przyczyn określonych w § 

3 ust. 1 niniejszych zasad - opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia pieca 

z przewodem kominowym; 

9) inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla zastosowanej technologii; 

10) informację o zrealizowaniu przedsięwzięcia objętego dotacją według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wnioskodawca zostanie wezwany do 

jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

3. Nieuzupełnienie wniosku o rozliczenie dotacji lub uzupełnienie po upływie terminu wskazanego 

w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, będzie traktowane jako podstawa do odmowy wypłaty przyznanej dotacji. 

§ 15. Oryginały faktur, rachunków i dowodów zapłaty, które zostały przedłożone do wniosku podlegają 

weryfikacji pod względem merytorycznym, formalno - prawnym, rachunkowym i po umieszczeniu adnotacji 

o udzieleniu dotacji z budżetu gminy Nowogród Bobrzański oraz sporządzeniu kopi zostaną zwrócone 

wnioskodawcy. 

§ 16. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w umowie zawartej z Burmistrzem Nowogrodu 

Bobrzańskiego. 

§ 17. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

§ 18. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 i 1535). 

§ 19. W roku 2021: 

1) wnioski mogą składać jedynie osoby wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1; 

2) wnioski mogą być składane do dnia 20 października. 
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§ 20. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego nr XLI/376/2021 z dnia 31 sierpnia 

2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną powietrza poprzez 

dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Nowogród Bobrzański (Dz. 

Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1815). 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Tomasz Sawicki 
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