
 

 

UCHWAŁA NR IX/60/2015 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu 

ogrzewania na proekologiczny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 

pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,  

poz. 1238, poz. 21, poz. 888, z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, 

poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277) oraz w związku z uchwałą nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej  

w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Gogolin na lata 2015-2020”, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić ze środków budżetu Gminy Gogolin dofinansowania osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania  

na proekeologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Gogolin na lata 2015-2020. Realizacja 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015 – 2020. 

§ 2. Warunki udzielenia dofinansowania określa „Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Gogolin do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny 

budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Gogolin na lata 2015 – 2020. Realizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/100/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie 

dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

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

Opolskiego. 

  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Gogolinie 

 

Piotr Czok 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 1057



Załącznik 

 do uchwały nr IX/60/2015 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

REGULAMIN 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Gogolin do inwestycji polegającej na wymianie  

starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań  

w Gminie Gogolin na lata 2015 – 2020. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin 

na lata 2015 – 2020 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. „Regulamin udzielania dofinansowania z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania  

na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Gogolin” zwany w dalszej części 

Regulaminem, określa zasady udzielania dofinansowania, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielania 

dofinansowania, sposób jej wykorzystania i rozliczania dofinansowanej inwestycji. 

2. Dofinansowanie udzielane na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych  

i mieszkań w Gminie Gogolin nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

§ 2.1. Prawo do dofinansowania przysługuje podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 pkt 1a i 1b ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

2. Do skorzystania z dofinansowania uprawnieni są właściciele (współwłaściciele) i najemcy mieszkań 

(posiadających stosowne upoważnienia od właścicieli) oraz domów mieszkalnych położonych w Gminie 

Gogolin zwanymi w dalszej części Regulaminu Wnioskodawcą. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, udziela się na realizację inwestycji polegającej na wymianie 

istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo 

stałe w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu, na ogrzewanie proekologiczne. 

4. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym. 

5. Nie przyznaje się dofinansowania do: 

1) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych; 

2) wykonania instalacji w nowo budowanych obiektach; (tj. użytkowanych nie dłużej niż 2 lata od dnia 

prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania lub od dnia uzyskania 

prawomocnej decyzji na użytkowanie); 

3) zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść 

ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach posiadających dwa źródła 

ogrzewania – w tym jedno ekologiczne; 

4) zmiany systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się  

w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych – posiadających odrębne źródło ogrzewania. 

6. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym (przez układ instalacji 

grzewczej), w którym zostało zainstalowane. 

7. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych 

służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym (węglem) w budynku mieszkalnym 

lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym oraz brak innego źródła ogrzewania, z wyjątkiem: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym; 

2) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków; 

w ww. przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym; 

3) użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1057



8. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej 

sieci gazowej, elektrycznej, zewnętrznej zbiorczej sieci cieplnej, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz koszt 

eksploatacji urządzenia grzewczego. 

9. Podstawą do udzielenia dofinansowania będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione 

przez Burmistrza Gogolina osoby, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w celu sprawdzenia  

i udokumentowania zasadności realizacji inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczny, 

określonym w niniejszym regulaminie. 

Rozdział 2 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dofinansowania 

§ 3.1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania zobowiązany jest do złożenia wniosku  

o udzielenie dofinansowania. Wniosek należy złożyć przed zakupem i wymianą istniejącego systemu 

ogrzewania, wskazując typ urządzenia. 

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

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, w którym będzie 

realizowana zmiana systemu ogrzewania (odpis księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed datą złożenia wniosku), a w przypadku, gdy nie jest właścicielem nieruchomości - zgoda 

właściciela/administratora budynku na wykonanie zmiany systemu ogrzewania przez posiadacza lokalu 

mieszkalnego wraz z tytułem prawnym do dysponowania lokalem; 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji wraz  

ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych (dla pieca na paliwo stałe z podajnikiem - świadectwo 

badań energetyczno–emisyjnych „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez Instytucję posiadającą 

akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji) oraz deklarację zgodności z przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa produktu (CE lub B) podanych przez producenta. 

3. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie w Wydziale Gospodarki Mieniem 

Gminnym Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska pok. nr 30 Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

4. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dofinansowania, 

Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

5. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, stanowi podstawę do zawarcia z Wnioskodawcą 

umowy o dofinansowanie przed realizacją inwestycji. 

6. Dofinansowanie będzie wypłacone po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu dokumentów, o których 

mowa w § 6 ust. 2. 

§ 4.1. Ustala się termin składania wniosku o udzielenie dofinansowania na wymianę istniejącego systemu 

ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe w budynku 

mieszkalnym lub mieszkaniu, na ogrzewanie proekologiczne od 1 stycznia do 15 października danego roku 

kalendarzowego. 

2. Termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania na inwestycje realizowane w 2015 r. zostanie 

ogłoszony przez Burmistrza Gogolina na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń. 

3. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

4. Wnioski złożone w terminie, a nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków 

finansowych przeznaczonych na ww. cel, zostaną realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji. 

5. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 5.1. Dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego, lub mieszkania udzielana 

jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych  

z nowym systemem ogrzewania poniesionych przez osoby wymienione w § 2 i wynosi: 

1) do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 2000,00 zł dla ogrzewania: 
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a) gazowego przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) 

przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego, 

b) olejowego przy zastosowaniu kotła olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.). 

przystosowanego wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego, 

c) olejowo-gazowego przy zastosowaniu kotła gazowo-olejowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego 

(c.o. + c.w.u.) przystosowanego do spalania gazu i oleju opałowego lekkiego, 

d) dla ogrzewania elektrycznego przy zastosowaniu urządzeń grzewczych i elementów grzejnych; 

2) do 50% kosztów, nie więcej niż 2000,00 zł. dla ogrzewania wykorzystującego tzw. alternatywne źródła 

energii, przez co rozumie się: 

a) ogrzewanie elektryczne z elektrowni wiatrowej lub elektrowni wodnej, 

b) ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła, 

c) ogrzewanie przy użyciu ogniw (kolektorów) słonecznych; 

3) do 30% kosztów, jednak nie więcej niż 1500,00 zł dla ogrzewania przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła c.o. 

nowej generacji na paliwo stałe – z automatycznym podawaniem paliwa stałego z zasobnika do pieca 

retortowego posiadającego stosowny atest (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) oraz 

nie posiadającym rusztu do palenia ręcznego (np.: kocioł retortowy z automatycznym podajnikiem  

i zasobnikiem na paliwo stałe – eko-groszek, pelet, zboże). 

2. W przypadku podłączenia przez osoby wymienione w § 2 budynku mieszkalnego lub mieszkania  

do zbiorczej sieci cieplnej, dotacja udzielana jest na pokrycie części kosztów wykonania wewnętrznej instalacji 

grzewczej i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania i wynosi do 50% kosztów, 

nie więcej niż 1.500,00 zł. 

Rozdział 3 

Sposób wykorzystania i rozliczania dofinansowania 

§ 6.1. Przed udzieleniem dofinansowania Burmistrz Gogolina podpisze z Wnioskodawcą umowę, 

określającą w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji oraz wielkość udzielonego 

dofinansowania. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie 

środków finansowych na udzielenie dofinansowania. 

2. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dofinansowania wraz z następującymi 

dokumentacji (kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem): 

1) ogrzewanie gazowe: 

a) warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu, 

b) protokół odbioru technicznego sporządzonego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu 

ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz 

montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 

lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego 

źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego zmianę systemu ogrzewania, 

c) faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego systemu 

ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, 

d) protokół kominiarski; 

2) ogrzewanie olejowe: 

a) protokół odbioru technicznego sporządzonego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu 

ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz 

montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 

lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego 

źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego zmianę systemu ogrzewania, 

b) faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego systemu 

ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, 

c) protokół kominiarski; 
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3) ogrzewanie elektryczne: 

a) warunki techniczne na dostawę energii wydane przez zakład energetyczny lub zaświadczenie o stanie 

istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

b) protokół odbioru technicznego sporządzonego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu 

ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz 

montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 

lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego 

źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego zmianę systemu ogrzewania, 

c) faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego systemu 

ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania; 

4) ogrzewanie z wykorzystaniem kotła nowej generacji (niskoemisyjnego) na paliwo stałe: 

a) protokół odbioru technicznego sporządzonego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu 

ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz 

montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 

lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego 

źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego zmianę systemu ogrzewania, 

b) faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego systemu 

ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, 

c) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem - świadectwem badania na „znak bezpieczeństwa 

ekologicznego”, 

d) protokół kominiarski; 

5) inne ogrzewanie: 

a) protokół odbioru technicznego sporządzonego przez przedsiębiorcę wykonującego zmianę systemu 

ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz 

montażu nowego źródła ogrzewania lub zaświadczenie o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 

lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (w kW) zainstalowanego 

źródła, wystawioną przez przedsiębiorcę dokonującego zmianę systemu ogrzewania (informacja o mocy 

nie dotyczy zbiorczej sieci cieplnej), 

b) faktura VAT lub rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę za instalację lub montaż nowego systemu 

ogrzewania i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, 

c) protokół kominiarski, 

d) inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla zastosowanej technologii. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przy składaniu „wniosku o wypłatę dofinansowania” 

dowodu tożsamości (do wglądu) oraz oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku (do wglądu). 

4. Rozliczenie dofinansowania nastąpi w terminie do dwóch tygodni od daty złożenia przez Wnioskodawcę 

kompletnego wniosku o wypłatę dofinansowania. 

5. Podstawą do rozliczenia dofinansowania będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione 

przez Burmistrza Gogolina osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu 

dofinansowania zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 

6. Dotacja będzie wypłacana Wnioskodawcy jednorazowo na podane konto bankowe. 
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