
UCHWAŁA NR XXXII/235/18
RADY GMINY GRUTA

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące 
ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy 

Gruta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2018 r., poz.994 oraz 1000) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.)

Rada Gminy
 uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gruta na zadanie służące 
ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych/ wielorodzinnych z lokalizowanych na terenie gminy Gruta w brzmieniu stanowiącym 
załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gruta

Piotr Szynkowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/235/18

Rady Gminy Gruta

z dnia 6 lipca 2018 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na dofinansowanie inwestycji polegających na „ 

Wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta”

Rozdział 1.
Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 1. Regulamin określa szczegółowo zasady udzielania z budżetu Gminy Gruta dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do 
dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania.

§ 2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Gruta, zwana dalej dotacją jest udzielana z budżetu Gminy Gruta na 
dofinansowanie zadań, których efektem jest ograniczenie emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gruta prowadząca do poprawy stanu 
powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i realizowana na rzecz:

1) właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe;

2) użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

§ 3. 

1. Dotacji udziela się dla przedsięwzięć polegających na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych 
urządzeń grzewczych (kotły) na ekogroszek, pellet, gazowych pomp ciepła zastępujące dotychczasowe kotły 
węglowe.

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5: 2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, 
badania i oznakowanie” lub

b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), 
określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., 
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, 
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690).

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe oraz pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r, uzupełniającym dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy 
pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne.

5. Wymagania, o którym mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:

a) certyfikatu zgodności lub
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b) świadectwa/zaświadczenia badań lub

c) etykiety efektywności energetycznej lub

d) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub

e) deklaracji zgodności.

§ 4. 

1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych ankiet składanych 
w określonym terminie w spełniających kryteria do przyznania dotacji.

2. Wysokość dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów nie może przekroczyć 75% 
wartości zakupionego nowego kotła lub pompy ciepła, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery 
tysiące złotych 00/100).

3. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;

2) instalacja ogrzewania w nowo wybudowanym budynku (lokalu);

3) demontaż starej instalacji ciepła;

4) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niestanowiących stałego wyposażenia obiektu;

5) zmiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze powodujące 
zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

6) roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u;

7) modernizacja lub wykonanie instalacji c.o. i/luc c.w.u.,

8) montaż zbiornika na gaz płynny (LPG),

9) wykonanie instalacji gazowej;

10) koszt przyłącza do sieci;

11) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;

12) koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

§ 5. 

1. Modernizacja indywidualnych kotłowni nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej 
źródeł.

2. Źródło ciepła przeznaczone jest do ogrzewania lub do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej.

3. W przypadku wymiany źródła ciepła w lokalu mieszkalnym, warunkiem jest, że budynek nie posiada 
jednego wspólnego źródła ciepła oraz nie jest podłączony do sieci cieplnej.

4. W zakres kosztów kwalifikowanych może wchodzić jedynie zakup nowego urządzenia grzewczego.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania

§ 6. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej składa pisemną deklarację do Wójta Gminy 
Gruta przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Do deklaracji, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy deklaracja (w 
przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć 
pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć 
zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);

2) kopię pozwolenia na budowę organowi architektoniczno-budowlanemu (w przypadku instalacji gazowej);
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3. Wzór deklaracji, umowy oraz sprawozdania końcowego w formie informacji beneficjenta 
o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem określa Wójt Gminy Gruta. Wzór deklaracji stanowi 
Załącznik nr 1, umowy Załącznik nr 2 oraz sprawozdania końcowego (informacji) Załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.

§ 7. 

1. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji przez właściwy referat Urzędu Gminy Gruta..

2. Deklaracje o udzielenie dotacji celowej na modernizację indywidualnych kotłowni będą rozpatrywane 
według kolejności wpływu do Urzędu Gminy ankiety przeprowadzonych w wcześniejszym terminie, do 
wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Ankiety złożone po terminie wskazanym w informacji w lutym br. będą przyjmowane oraz będzie 
nadawany kolejny numer według wpływu do tutejszego urzędu.

3. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie 
wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, 
o których mowa w § 4 ust. 2niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania 
dotacji.

5. W przypadku przyznania dotacji pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Gruta przed rozpoczęciem budowy 
zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.

§ 8. 

1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w § 7 ust. 5.

2. Wójt Gminy Gruta zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie podpisania 
umowy.

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w umowie o przyznaniu dotacji, o której mowa w § 2, 
z uwzględnieniem § 8 ust. 5.

5. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od chwili podpisania umowy, o której 
mowa w § 7 ust. 5, nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 r.

§ 9. 

1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji przedkłada w terminie 14 dni od dnia 
zrealizowania zadania, rozliczenie dotacji w formie sprawozdania końcowego zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia końcowego zobowiązany jest załączyć:

1) faktury lub rachunki potwierdzające zakup pieca wystawionych na wnioskodawcę (oryginały, które po 
opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);

2) kopię protokołu odbioru robót potwierdzający wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego instalatora, 
w tym kserokopia protokołu z próby szczelności (w przypadku montażu kotła gazowego)

3) przedstawienie zdjęcia wraz z tabliczką znamionową pieca zamontowanego;

4) oświadczenie o likwidacji istniejącego pieca;

5) oświadczenie o podatku VAT;

6) przedstawienie atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań 
obowiązujących norm.

7) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi -
bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska 
(ważne w dniu zakupu kotła lub pompy ciepła);

8) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, 
akt notarialny);
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9) W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody 
współwłaścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty związane z modernizacją zostały 
w całości poniesione przez wnioskodawcę.

10) Kserokopię pozwolenia na budowę (w przypadku kotłów gazowych);

11) Kopię protokołu kominiarskiego.

3. Gmina Gruta zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż 
wymienione w ust. 2, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zrealizowania zadania przez 
wnioskodawcę wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2 i po przeprowadzeniu kontroli, 
o której mowa w § 10.

5. Po pozytywnej weryfikacji zadania, wnioskodawca w terminie 14 dni otrzyma na konto podane we 
wniosku kwotę objętą dotacją

6. Wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania, jeżeli:

a) nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie,

b) nie dokona rozliczenia zadania.

§ 10. 

1. W celu rozliczenia dotacji Gmina Gruta zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego 
wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy Gruta lub pracownika WFOŚiGW w Toruniu lub inny 
podmiot upoważniony do kontroli zgodności realizacji zadania z zawartą umową.

2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, Gmina Gruta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
kontroli:

a) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;

b) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 10 lat od daty przyznania dotacji.

3. Trwałość osiągniętego efektu ekologicznego może podlegać kontroli przez okres 10 lat od daty zawarcia 
umowy o dotację celową. W przypadku stwierdzenia używania starego systemu grzewczego lub innego niż ten, 
na który została udzielona dotacja celowa z budżetu Gminy Gruta, osoba, która otrzymała dofinansowanie 
będzie zobowiązana do jej zwrotu w trybie określonym w umowie.

§ 11. 

1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub 
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz 
z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

2. Podmiot, który otrzymał dotację celową, jest zobowiązany zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami, 
w przypadku, kiedy w ciągu 10 lat od dnia odbioru instalacji:

a) zainstaluje w budynku kolejne, bardziej emisyjne źródło ciepła,

b) zdemontuje źródło ciepła, na wymianę, którego została przyznana dotacja,

c) odmówi przeprowadzenia kontroli obiektu.

§ 12. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 13. 

1. . Informację o wyczerpaniu środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Gruta, Wójt Gminy 
Gruta poinformuje zainteresowanych drogą pisemną.
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2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji, o której mowa w § 2 nie jest decyzją 
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego 
odwołanie.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Gruta.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

D E K L A R A C J E  

O udzielenie dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie 

Gminy Gruta” 

 

 
I. DANE DO DEKLARACJI 

  

 

Imię i Nazwisko: …………………………………………….………………………………………………  

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………  

adres zamieszkania: …………………………………………………. nr domu: ……………………. 

miejscowość: …………………………………………. kod pocztowy: ……………………………………  

nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………….. 

adres do korespondencji: ulica: …………………………………………… nr domu: ……………………..  

miejscowość…………………………………………….kod pocztowy …………………….     

Nazwa i nr rachunku bankowego: 

 ……………………………………………………………………………. 

 

  

DANE PEŁNOMOCNIKA* 

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………… 

seria i nr dowodu osobistego: …………………………………………………………………………….. 

adres do korespondencji: ulica: …………………………………………….. nr domu: …………………. 

miejscowość:………………………………………………kod pocztowy: ……………………………....... 

nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………….. 

* w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa - Beneficjent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo. 

II. LOKALIZACJA ZADANIA 

miejscowość: ………………………………………………………… nr domu: …………………... 
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Numer działki:……………………………………obręb ewidencyjny: …………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości/lokalu (nr księgi wieczystej): …………………………………………… 

Rodzaj zabudowy: jednorodzinna/wielolokalowa* 

III. POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU:  ............................................ (m2) 

IV. RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Typ, rodzaj kotła: …………………………………………………………………………………………. 

Moc kotła:…………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj i średnie zużycie roczne paliwa (w tonach): ………………………………………………………  

Inne dane techniczne: ……………………………………………………………………………………….. 

V. OPIS ZADANIA 

Rodzaj źródła ciepła po modernizacji – zaznaczyć właściwe: 

□ ekogroszek 

□ gazowe 

□ biomasa 

□ pompa ciepła 

Model/typ kotła planowanego do zakupu:………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Moc kotła (moc kotła po modernizacji nie może być większa od mocy kotła przed modernizacją)(kW): 

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

Szacunkowy koszt zakupu kotła: ……………………………………………………………………………   

 

Posiadam/nie posiadam pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy* 

 

1. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Gruta zgodnie 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. 

zm.) dla potrzeb udzielania dotacji. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gruta 

na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę starego 

źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gruta i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
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3. Oświadczam, że wszystkie piece c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną 

zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym. 

4. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym, w którym nastąpi zmiana systemu ogrzewania oprócz zlikwidowanych 

pieców c.o. opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło ogrzewania. 

5. Oświadczam, że budynek, w którym nastąpi zmiana systemu ogrzewania nie posiada jednego wspólnego źródła 

ciepła oraz nie jest podłączony do sieci cieplnej.  

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Gruta i 

wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

7. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

8. Oświadczam, że koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła, nie są finansowane/dofinansowane z innych 

bezzwrotnych źródeł. 

9. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem. Jednocześnie oświadczam, 

że wyrażam zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego dotacją oraz wypłatę otrzymanej dotacji na 

konto wskazane we wniosku. 

……………………………………………………. 

(data i podpis Wnioskodawcy)
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    Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

UMOWA nr ……………/…………… 

 

o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji indywidualnych kotłowni w 

ramach programu priorytetowego EKOgmina 2018 

 

zawarta dniu ................................ , 

 

pomiędzy Gminą Gruta, z siedzibą w Gruta 244, 86-330 Mełno zwaną dalej „Gminą”, 

reprezentowaną przez 

Halinę Kowalkowską - Wójta Gminy Gruta,  

przy kontrasygnacie  

Haliny Saucha - Skarbnika Gminy 

a 

Panem/Panią……………………………………………………………………………………, 

PESEL ……………………………, zamieszkałym/zamieszkałą w miejscowości 

………………………………..., legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym seria i 

numer ……………….... 

zwaną dalej „Dotowanym” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków dofinansowania inwestycji 

polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i 

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Gruta. 

2. Dotacji udziela się na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Gruta na dofinansowanie inwestycji polegających na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 

na terenie Gminy Gruta poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, przyjętego 

uchwałą nr XXXII/235/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r., zwanego dalej 

Regulaminem. 

3. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielenia dotacji celowej, o której 

mowa w ust. 2 i przyjmuje jego warunki. 

 

§ 2 

 

1. Gmina udziela Dotowanemu na jego/jej wniosek z dnia ……… dotacji celowej na 

dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami 

stałymi w budynku/lokalu ……………………… w miejscowości  

………………………………………………….…. Gmina Gruta.   

2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia na zakup fabrycznie nowego urządzenia 

grzewczego wynosi ……………… zł (słownie: …………… złotych 00/100).   

3. Zadanie winno być wykonane zgodnie z wnioskiem, w tym w szczególności ze 

zgłoszeniem budowlanym lub otrzymanym zakresem pozwolenia na budowę. 
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§ 3 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i 

ekologicznego określonego, jako ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Gruta 

poprzez modernizację indywidualnych kotłowi w ramach programu priorytetowego 

EKOgmina 2018. 

§ 4 

1. Dotowany/a zobowiązuje się przeznaczyć kwotę dotacji na realizację modernizacji 

indywidualnej kotłowni (określić typ) …………………………………………………….. 

w budynku/lokalu ………………… w miejscowości 

……………………………………….. i zlikwidowanie dotychczasowego źródła energii 

w budynku/lokalu.  

2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia ustala się na dzień ………………………… 

3. Dotowany zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie i osiągnąć efekt rzeczowy i 

ekologiczny do dnia ………………………… . 

4. Zakończenie instalacji indywidualnej kotłowni Dotowany jest zobowiązany zgłosić do 

Urzędu Gminy Gruta załączając wypełniony druk informacji ( załącznik nr 3 do 

regulaminu) beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem. 

5. Terminowe osiągnięcie efektu winno być udokumentowane protokołem potwierdzającym 

montaż urządzenia grzewczego.  

 

§ 5 

Gmina zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na rachunek Dotowanego/ej numer 

……………………………………………………………………………………….  w banku    

……………………………………………………….. w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

§ 6 

Dotowany/a zobowiązuje się do:  

1) wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami Regulaminu, 

2) bieżącej, prawidłowej i zgodnej z instrukcją eksploatacji kotła lub pompy ciepła, w 

szczególności stosowania paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji kotła; 

3) w ciągu 10 lat od dnia przekazania środków, do poddania się kontroli w zakresie 

prawidłowości eksploatacji oraz w przypadku podejrzenia korzystania z opału 

niezgodnego z opisanym w specyfikacji urządzenia grzewczego, na pisemne żądanie 

Urzędu Gminy Grudziądz do wykonania na własny koszt dotowanego przez 

upoważnione jednostki analiz próbek popiołów i dostarczenie ich wyników do Urzędu 

Gminy,  

4) wykorzystania kotłów wyłącznie do ogrzewania budynku wskazanym w  § 2 ust. 1. 

 

§ 7 

W razie niedotrzymania warunków określonych w § 6, niepodjęcia eksploatacji urządzenia 

grzewczego lub zaprzestania eksploatacji z przyczyn leżących po stronie Dotowanego/j, 
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zobowiązuje się on/a do zwrotu kwoty wymienionej w § 2 ust. 2 wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

wezwania. Kwota odsetek naliczana będzie od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.  

 

§ 8 

Uprawnienie dotyczące żądania zwrotu dofinansowania wygasa z upływem 10 lat od 

przekazania go Dotowanemu.  

 

§ 9 

Dotowany/a oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd 

Gminy Gruta zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (l.j, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym także wyraża zgodę na 

ujawnienie swoich personaliów w sposób zgodny z przepisami, w celach realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawa o finansach publicznych. 

 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu sądowi.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

………………………………………                                        ……………………………… 

                     GMINA               DOTOWANY 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO 

DOFINANSOWANIEM 

 

Na podstawie umowy nr: ………………………. zawartej w dniu: …………………………… 

Ja niżej podpisana/ny: ………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości/lokalu) 

PESEL: ……………………………………………………………. 

zamieszkały w:…………………………………………………. nr:……………………… 

kod pocztowy: ………………………………. 

informuję, że zrealizowałem/łam zadanie polegające na wymianie istniejącego źródła ciepła 

na nowe poprzez kupno urządzenia grzewczego opalanego gazem, biomasą (pellet), 

ekogroszkiem lub pompę ciepła.* 

Na nieruchomości mieszkalnej (w lokalu), której jestem właścicielem/użytkownikiem 

wieczystym, położonej/ym 

na działce nr: ……………………….w miejscowości: ………………………………………. 

……………………………………………… numer……………………………… 

w pomieszczeniu: …………………………………………………………………………….. 

zostało zamontowane urządzenie………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

o mocy (kW) ……………………………….. i ogrzewa nieruchomość/lokal o powierzchni 

…………………………… m2 

 

 

                                                                                         

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

                                                                                                  (data i podpis właściciela nieruchomości) 

* niepotrzebne skreślić 

Wymagane załączniki:  zgodnie z §  8  ust. 2. Regulaminu. 
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Adnotacje urzędowe (wypełnia komisja): 

1. Przedłożony wniosek spełnia/ nie spełnia warunki określone w umowie o 

dofinansowanie 

2. Z przedłożonych faktur, rachunków uznano na kwotę : …………………… zł 

3. Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości: ………………… zł 
 

Data: …………………………… 

Podpisy pracownika urzędu gminy: 
 
 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 
 
 
Zatwierdzenie do wypłaty: 

 

Wójt Gminy Gruta:…………………………………………… 

 

Skarbnik Gminy Gruta:……………………………………….  

 

 
 
 
 
 
Dodatkowe adnotacje: 
 

Id: 4E1F62CD-0C12-467C-80C0-8ED012F61574. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

W celu poprawienia stanu środowiska na obszarze gminy oraz obniżenia poziomu
zanieczyszczeń, pochodzących w głównej mierze ze źródeł niskiej emisji. Na mocy art. 403 ust. 4,
5 i 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238,z 2014 r. poz. 40,
poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322 i poz. 1662 oraz 2015 r. poz. 122, poz.
151, poz. 277, poz. 478, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 774 i poz. 1434) finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu
gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów
nienależących do sektora finansów publicznych m.in. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określa odpowiednio rada gminy lub rada powiatu w drodze uchwały. Udzielenie
dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z ww.
podmiotami. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Gruta proponuje się
umożliwić skorzystanie z dofinansowania na zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych urządzeń
grzewczych (kotły) na ekogroszek, pellet, gazowe, pompy ciepła zastępujące kotły węglowe,
mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń.

Gmina Gruta wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach V Programu
priorytetowego EKOgmina 2018 na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie
Gminy Gruta spełniających warunki otrzymania dotacji.

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa w sposób szczegółowy, kto i
na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi oraz określa zasady udzielania i rozliczania dotacji. Dofinansowanie będzie
udzielane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na realizację przedmiotowego zadania. W
wyniku realizacji programu EKOgmina 2018 planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i
ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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