
* Jak załatwić?  

 Wypełnić i złożyć wniosek o udzielenie dotacji na obowiązującym formularzu (f – GG  

* Gdzie załatwić?  

 Wydawanie formularzy wniosków - Punkt Obsługi Klienta ul. Warszawska 1 (parter), pokój nr 5,                       
tel. 95 762 29 63,  

 Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – ul. Ogrodowa 1, 66-530 Drezdenko, 95 763 81 02 
wew. 30. 

* Termin realizacji  

 Nie dotyczy 

* Opłaty  

 brak 

* Tryb odwoławczy  

 brak 

* Dodatkowe informacje 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 
ust. 2, ust.4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:  

§1. W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz 
kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczania emisji innych substancji 
powodujących obniżenie standardów jakości powietrza, określa się  zasady udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Drezdenko wskazując w szczególności kryteria wyboru 
przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania. 

  
  
     

                  

    

Karta usługi 

  

GG46   

Wydanie 1 
  

Urząd Miejski w Drezdenku 
  

  
Referat Gospodarki Gminnej   

i Ochrony Środowiska   

 

Dotacja celowa na wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła 
w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Drezdenko 

  



§2. 1.Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej z budżetu gminy, zwanej 
dalej dotacją, na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą 
likwidację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub drzewnym 
będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania  i jego zamianę na nowoczesne, proekologiczne 
źródła ciepła, tj: 

1) kotły gazowe, 
2) piece zasilane prądem elektrycznym, 
3) kotły na lekki olej opałowy, 
4) kotły opalane paliwem stałym, które posiadają certyfikat zgodności z normami PN-EN 

303-5:2012 i posiadają nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 
85% i spełniają wymogi klasy 5 źródeł opalanych paliwami stałymi lub spełnia 
wymagania ekoprojektu (Ecodesign) dla kotłów na paliwo stałe o klasie efektywności 
energetycznej minimum A, w których nie istnieje możliwość zamontowania rusztu 
awaryjnego oraz jest fabrycznie nowy, nieużywany. 

2. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich 
dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym 
(węglem lub drewnem) w budynku lub lokalu w budynku wielolokalowym oraz brak innego 
źródła ogrzewania z wyjątkiem: 

1) pieców objętych ochroną konserwatorską, 
2) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 

elektrycznym, 
3) kominka bez płaszcza wodnego, lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła 

ogrzewającego wyłącznie jedno pomieszczenie. 
3.  W  przypadkach o których mowa  w ust.2 należy usunąć połączenie pieca, kominka od 
przewodu kominowego. 
4. O dotację ubiegać się mogą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych to jest 
osoby fizyczne, które dysponują prawem własności do zamieszkałego lokalu mieszkalnego lub 
budynku mieszkalnego oraz wspólnoty mieszkaniowe. 
5. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda  
wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu 
wnioskodawcy. 
6. Wnioskodawca może ubiegać się o udzielenie dotacji na wymianę jednego źródła ciepła 
ogrzewającego dany lokal bądź w przypadku wspólnot mieszkaniowych jednego źródła ciepła 
ogrzewającego dane lokale mieszkalne. 
7. W przypadku gdy przedsięwzięcie będzie realizowane w lokalu mieszkalnym w budynku 
wielorodzinnym do wniosku wymagana jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej zawierająca 
wyrażenie zgody wszystkich współwłaścicieli w częściach wspólnych budynku, a w przypadku 
braku wspólnoty zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku. 
8.W lokalach oraz budynkach mieszkalnych na dzień złożenia wniosku nie może być 
prowadzona działalność gospodarcza. 
9.Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego 
źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizacje wymiany 
kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa 
także obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej przepisami prawa i 
uzyskanie wymaganych prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń. 



10. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup źródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. kotła, 
pieca) fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego obowiązujące 
normy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów lecz nie więcej niż: 
1) dla budynku/lokalu 2500,00 zł, 
2) dla wspólnot mieszkaniowych 10000,00 zł.  
11.Wnioskodawca występując z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązuje się, że w 
nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku będzie funkcjonował wyłącznie 
ekologiczny system ogrzewania, o którym mowa w ust.2 przy jednoczesnym spełnieniu 
warunku, że istniejący dotychczas piec opalany paliwem stałym zostanie całkowicie 
zlikwidowany. 
12.Dotacja nie może być wykorzystywana na: 
1) zmianę lub modernizację istniejącego  już ogrzewania ekologicznego w budynkach 
mieszkalnych posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne, 
2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokalu. 
13.Dotacja nie może być przeznaczona na refundacje kosztów poniesionych przed datą 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 
14.Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w 
budżecie Gminy w danym roku kalendarzowym. 
§3 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, w danym roku 
kalendarzowym zamieszczone będzie na stronie internetowej www.drezdenko.pl 

2. Nabór wniosków o udzielenie  dotacji będzie prowadzony na podstawie pisemnego wniosku 
Wnioskodawcy stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Drezdenku bądź za pośrednictwem Operatora Pocztowego w terminie 
określonym w ust.1: 

1) prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały, 

2) dokumentację fotograficzną istniejącego starego źródła ciepła, 
3) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo, 
4) pisemną zgoda pozostałych współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w 

przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem lokalu/budynku mieszkalnego. 
4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa zarząd wspólnoty 

zobowiązany jest do wniosku załączyć również: 
1) dokument potwierdzający uprawnienie zarządu do reprezentowania współwłaścicieli 

nieruchomości, 
2) zgodę mieszkańców udzieloną w formie uchwały na wymianę starego źródła ciepła na nowe 

ekologiczne źródło ciepła, 
3) zestawienie lokali, które będą ogrzewane nowym ekologicznym źródłem ciepła, 
4) dokumentację fotograficzną istniejącego starego źródła ciepła.   
5. Wnioski składa się przed wykonaniem prac polegających na wymianie ogrzewania. 
6. Wnioski rozpatruje i ocenia komisja powołana przez Burmistrza Drezdenka zarządzeniem. 
7. O zakwalifikowaniu wniosków do rozpatrzenia decyduje kolejność złożenia prawidłowo 

wypełnionego i kompletnego wniosku z uwzględnieniem daty wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Drezdenku.  

8. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę bądź nie 
przyznania dotacji, jego miejsce na liście zajmuje następny Wnioskodawca. 



9. Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia komisja przeprowadza ocenę merytoryczną 
wniosku w oparciu o kryteria: 
1) wysokość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Drezdenko, 
2) możliwości zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem terminów 
rozliczenia.  

10. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie dotacji, otrzymują pisemną informację o 
podjętym rozstrzygnięciu wraz z jego uzasadnieniem. 

11. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Drezdenko z 
podmiotami określonymi w §2 ust.4 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

12. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji jest zobowiązany zrealizować zadanie 
będące przedmiotem dotacji do dnia 30 listopada 2021 roku.  
 

§4 

1. Po podpisaniu umowy, o której mowa w  §3 ust.11 wnioskodawca zobowiązany jest 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie do wykonania zadania  będącego 
przedmiotem wniosku o dofinansowanie w terminie określonym w §3 ust. 12 

2. W terminie 7 dni od daty zrealizowania zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest  
złożyć do Urzędu Miejskiego w Drezdenku  informację w zakresie zrealizowanego 
zadania zgodnie z  załącznikiem nr 2 do uchwały z odpowiednimi dokumentami 
określonymi w tym załączniku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów 
rozliczeniowych, Wnioskodawca zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie 7 
dni od dnia  wezwania do uzupełnienia dokumentów dokonanego w formie pisemnej.  

3. Rozliczenie udzielonej dotacji w formie refundacji poniesionych przez Wnioskodawcę 
wydatków, o których mowa w niniejszym regulaminie nastąpi w terminie 28 dni od 
daty przedłożenia kompletnej dokumentacji o której mowa w ust.2. 
 

 

 Podstawa prawna  

Uchwała Nr XLIII/251/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 maja 2021 r. 

http://www.bip.drezdenko.pl/  

 


