
UCHWAŁA NR RG - XXV / 297 / 16
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia 
emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie 

do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, celem ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz środków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Zasady udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa „Regulamin udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie źródeł 
ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

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

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik do Uchwały Nr RG - XXV / 297 / 16

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 28 grudnia 2016 r.

"REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SITKÓWKA-NOWINY 
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W 

CELU OGRANICZENIA EMISJI I ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE GMINY 
SITKÓWKA-NOWINY"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć

1. Dofinansowaniu podlega realizacja przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego 

na nowe niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych (w tym również instalacja nowego niskoemisyjnego źródła 

ciepła w budynkach mieszkalnych nowo budowanych) położonych na nieruchomościach na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny.

2. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem wejścia w życie 

niniejszego regulaminu.

3. Dotacja może być przeznaczona na:

1) zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem

2) budowę instalacji wewnętrznej w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem 

stałym na piec zasilany gazem.

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i 

posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję.

5. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.

§ 3. Beneficjenci

Dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą uzyskać osoby fizyczne zamieszkałe i zameldowane na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana 

inwestycja.

§ 4. Źródła finansowania

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na dany rok.

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu inwestycji. Dotacja nie może przekroczyć kwoty 

3.000,00 zł brutto (trzy tysiące 00/100 zł), jednak nie więcej niż 50% kosztów całego przedsięwzięcia.

§ 5. Rozliczenie i warunki udzielania dotacji

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w 

sekretariacie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu wraz z załącznikami obejmującymi:

1) dane personalne wnioskodawcy/wnioskodawców,

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,

3) opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła ciepła,
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4) orientacyjny koszt modernizacji lub montażu nowego źródła ciepła,

5) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

6) przed terminem rozpoczęcia prac wymagane jest zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Kielcach 

lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

2. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie odbywał się w trybie ciągłym, z tym zastrzeżeniem, że 

wnioski o udzielenie dotacji w danym roku kalendarzowym można składać nie później niż do 31 października 

bieżącego roku.

3. Wnioski spełniające wymogi formalne rejestruje się według daty ich wpływu do Urzędu Gminy.

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny według kolejności ich wpływu.

5. Pozytywna opinia komisji w sprawie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy 

Gminą Sitkówka-Nowiny.

6. Przed zawarciem umowy zostaną przeprowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

oględziny stanu przed dokonaniem wymiany źródła ciepła.

7. Umowy o udzielenie dotacji w danym roku zawiera się do kwot zaplanowanych w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na ten cel. Wnioski, które nie mogą być w danym roku zrealizowane z uwagi na brak 

środków zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

8. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa, o której mowa w ust. 5, oraz złożenie przez Wnioskodawcę 

dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji, w tym:

1) koszt modernizacji potwierdzony rachunkiem lub fakturą,

2) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z zasadami niniejszego 

regulaminu. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu 

uwierzytelnienia.

9. Gmina dokona kontroli wykonanej instalacji przed wypłatą dotacji.

10. Kwota dotacji zostanie przelana na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i 

zaakceptowaniu wniosku o wypłatę zgodnego z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Gmina zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w miejscu montażu źródła ciepła w ciągu 5 lat od 

dnia wypłaty dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870/.

3. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji, nie 

przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wnioskodawca:  Nowiny, dn. …..........…………….

………………………………………………

(imię i nazwisko)

........................................................................

(adres zamieszkania)

........................................................................

(nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK

o dotację celową na wymianę źródła ciepła

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła na terenie nieruchomości 

położonej w ……………………………………… (działka nr….....….......…), gmina Sitkówka-Nowiny.

1. Posiadane źródło ciepła:………………………………….

2. Planowanie źródło ciepła:………………………………...

Piec centralnego ogrzewania zasilany gazem

3. Planowany termin rozpoczęcia prac:…………………………..

4. Planowany termin zakończenia prac:………………………….

5. Do wniosku załączam:

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości lub dokument potwierdzający prawo do 

nieruchomości,

- orientacyjny koszt modernizacji lub montażu  nowego źródła ciepła,

- zgłoszenie planowanych prac lub pozwolenie na budowę o ile są wymagane.

6. Oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przygotowaniem i 

realizacją, rozliczeniem i kontrolą zgłaszanego przedsięwzięcia,

- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego przed rozpoczęciem jego 

realizacji, po jego zakończeniu oraz w terminie do 5 lat od wypłaty dotacji.

- znana jest mi treść uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr ……………….......……z dnia 

.......……………… 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji 

polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny.

………………………………….

/podpis wnioskodawcy/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wnioskodawca:  Nowiny, dn. ………………………….

………………………………………………

(imię i nazwisko)

........................................................................

(adres zamieszkania)

........................................................................

(nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK
o wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła

Zwracam się z wnioskiem o refundację kosztów wymiany źródła ciepła na terenie 

nieruchomości położonej w …………………………………………………………………… (działka 

nr……………..…), gmina Sitkówka-Nowiny, będącej moją własnością.

Do wniosku załączam:

1. Faktura/rachunek* potwierdzający wykonanie inwestycji.

2. Zestawienie rzeczywistych kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

Proszę o refundację na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa banku

Nr rachunku

………………………………….

/podpis wnioskodawcy/
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