
 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/206/18 

RADY GMINY OSIE 

z dnia 6 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu 

i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1.  W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania 

spalania odpadów komunalnych w piecach określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na 

przedsięwzięcia związane z zakupem, montażem i uruchomieniem proekologicznych źródeł ciepła 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych.  

2.  Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych nowobudowanych oraz już istniejących. 

3.  W budynkach nowobudowanych warunkiem wypłaty dotacji jest otrzymanie pozwolenia na użytkowanie 

budynku mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

4.  O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie celów, o których mowa  w ust. 1, 

ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska. 

 

§ 2.1.  Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia 

proekologicznych źródeł ciepła będą pochodzić z budżetu gminy Osie, budżetu gminy Osie i Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu lub innych źródeł zewnętrznego finansowania. 

2.  Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, 

w danym roku budżetowym. 

 

§ 3.1.  Dotacja może być przyznana do zakupu wraz z montażem i uruchomieniem źródła ciepła, takiego jak: 

1)  kocioł gazowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 

2)  kocioł olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 

3)  kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniający wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 

303-5:2012, nie posiadający rusztu awaryjnego; 

4)  kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno 

prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości 

stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), bez rusztu awaryjnego, spełniający wymogi normy PN-

EN303-5:2012. 

2.  Nowe źródło ciepła musi posiadać niżej wymienione dokumenty: 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. 519, 

785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2290 i z 2018 r. poz. 9 i 88. 
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1)  Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE; 

2)  dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 dokument potwierdzający spełnienie wymagań klasy 

efektywności energetycznej min. A; 

3)  dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 – świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 

(wymogi klasy 5) wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, 

potwierdzające spełnienie wymagań klasy 5; 

4)  do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język 

polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 

3.  Ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie. 

4.  W ogłoszeniu wskazane będą: 

1)  termin składania wniosków; 

2)  miejsce i forma składania wniosków; 

3)  wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji. 

 

§ 4.1.  W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym 

działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa udzielenie dofinansowania: 

1)  będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de 

minimis (Dz.Urz. UE seria L Nr 352); 

2)  będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE seria L nr352/9); 

3)  będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia 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 (Dz.Urz. UE L 190 

z 28.06.2014, str. 45). 

2.  Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, do Wójta Gminy 

Osie o dofinansowanie przedsięwzięcia, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 

w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, dodatkowo przedkłada dokumenty oraz informacje, 

o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362), tj: 

a)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach 

podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

b)  informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, 

z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 

Nr 121, poz. 810). 

3.  W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać 

zamontowane proekologiczne źródło ciepła, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na 

przedmiotową inwestycję. W przypadku współwłasności – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody 

wszystkich współwłaścicieli. 

4.  Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, 

zostaną odrzucone. 

5.  Dotacja celowa przyznawana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą 

uchwałą do wysokości, o której mowa w § 6 według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. 

 

§ 5.1.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku 

mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu źródeł ciepła na 

paliwa stałe, za wyjątkiem kominków, które nie stanowią centralnego źródła ciepła, tj. bez płaszcza wodnego 

albo systemu DGP (dystrybucja gorącego powietrza) i niepołączonych z przewodem kominowym pieców 

kaflowych. 

2.  Dotacji nie podlega: 
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1)  zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku 

mieszkalnego; 

2)  zakup i montaż wkładów kominkowych; 

3)  zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego 

systemu grzewczego; 

4)  zakup i montaż pomp ciepła. 

3.  Źródła ciepła winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane. 

4.  Dofinansowaniu podlegają źródła ciepła zakupione i zamontowane w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. 

5.  Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich 

i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu 

i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji źródła ciepła. 

 

§ 6.1.  Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 4.000,00 zł (słownie: 

cztery tysiące złotych 00/100) udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup, montaż 

i uruchomienie proekologicznego źródła ciepła. 

2.  Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal 

mieszkalny w budynku wielorodzinnym. 

 

§ 7.1.  Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, 

sporządzona będzie z wnioskodawcą pisemna umowa. 

2.  W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, 

o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, Wójt zawiadomi wnioskodawcę o odmowie przyznania 

dotacji. 

3.  Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 

15 października danego roku budżetowego. 

 

§ 8.1.  Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, 

w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie. 

2.  Przekazanie dotacji celowej następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji 

zadania określonego w umowie. 

3.  W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji 

zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15 października: 

1)  wniosek o wypłatę dotacji; 

2)  protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, 

3)  faktury VAT na zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła wystawione na Wnioskodawcę (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu); 

4)  dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami 

ujętych w § 3 ust. 2; 

5)  pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

dla budynków nowobudowanych. 

4.  Wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, 

po dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Osie. 

5.  Protokół oględzin i odbioru dotowanego urządzenia sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli 

Urzędu Gminy Osie oraz wnioskodawcy. 

6.  Obciążenia podatkowe związane z otrzymanym dofinansowaniem ponosi Wnioskodawca. 

 

§ 9.  Wnioskodawca jest zobowiązany do: 

1)  utrzymywania źródła ciepła w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat od daty protokołu oględzin 

i odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 5, w szczególności dokonywania napraw, konserwacji, przeglądów 

systemu; 

2)  umożliwienia kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Osie; 

3)  niedokonywania ingerencji w system grzewczy, które naruszałyby proekologiczny charakter tego systemu. 

 

§ 10.  Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 

zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku 
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wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). 

§ 11. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis będzie udzielane do dnia obowiązywania 

rozporządzenia 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 z możliwością stosowania jego przepisów 

w 6 – miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia. 

 

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Roman Waśkowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/206/18  

Rady Gminy Osie  

z dnia 6 marca 2018 r. 

 

……………………….., dn. ………………………….. 

 

Wójt Gminy Osie 

Ul. Dworcowa 6 

86-150 Osie 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła 
 

I. Dane wnioskodawcy:  

1) imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy  

………………………………………………………………………………………… 

2) adres  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3) nr telefonu, adres e-mail 

………………………………………………………………………………………… 

4) nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

II. Dane formalno-prawne inwestycji  

1) adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowana będzie inwestycja  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2) rodzaj, typ i model źródła ciepła 

………………………………………………………………………………………… 

3) orientacyjny koszt urządzenia z montażem i uruchomieniem ……………….……….. 

4) data planowanego rozpoczęcia inwestycji …………………………………………… 

5) data planowanego zakończenia inwestycji …………………………………………… 

 

 
1) Oświadczam, iż w budynku/lokalu mieszkalnym jest prowadzona/nie jest prowadzona* działalność 

gospodarcza/rolnicza.*  

2) Zapoznałem silę z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Osie w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej 

z budżetu Gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części 

kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła. 

 

* - niewłaściwe skreślić  

 

 

………………………………. 

/czytelny podpis/ 
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