
 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła 

w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa 

jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb udzielania przez Gminę Gniezno 

dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Gniezno poprzez zmianę systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym,  na system ogrzewania oparty na paliwie gazowym.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć odbiorcę końcowego, posiadającego tytuł prawny do nieruchomości 

lub jej części, ubiegającego się o dofinansowanie zadania objętego niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy 

Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości na realizację przedsięwzięcia bądź pełnomocnictwo udzielone przez 

właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości tj. do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia 

umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji; 

2) Zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez system ogrzewania oparty na paliwie gazowym; 

3) Wniosku – należy przez to rozumieć pisemną deklarację Wnioskodawcy, wyrażającą wolę zmiany systemu 

ogrzewania złożoną przez Wnioskodawcę i zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 lub nr 

2 do Regulaminu); 

4) Umowie - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Gminą Gniezno, a Wnioskodawcą o udzielenie 

dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Gniezno przez zmianę systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym,  na system ogrzewania oparty na paliwie gazowym; 

5) Kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć koszty netto (bez podatku od towarów i usług VAT) 

wykonania zakresu prac, określonego w Regulaminie i stanowiącego podstawę do ustalenia kwoty dotacji; 

6) Zadaniu – należy przez to rozumieć inwestycję z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa w art. 400a 

ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 polegającą na likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Gniezno przez zmianę systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym,  na system ogrzewania oparty na paliwie gazowym; 

7) Źródłach niskiej emisji - należy przez to rozumieć piece, kotły, paleniska opalane paliwem stałym (węglem, 

drewnem, biomasą itp.) służące do ogrzewania budynków; 

8) Budynku mieszkalnym jednorodzinnym zwanym dalej budynkiem - należy przez to rozumieć budynek 

wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych. 

9) Lokalu  mieszkalnym  zwanym  dalej  lokalem -należy  przez  to  rozumieć  wydzieloną  część  budynku służącą 

na cele mieszkaniowe. 

§ 2. 1. Celem dotacji jest ograniczenie na terenie Gminy Gniezno emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów 

drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić 

o przekroczeniu standardów jakości powietrza, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania 

opartego na paliwie stałym.  

2. Od zasady trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić 

w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub też są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod 

warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią 

kominiarską, 

2) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego 

– niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło. 



 

3. Wszelkie działania w zakresie modernizacji systemu grzewczego podejmowane są na odpowiedzialność 

i ryzyko Wnioskodawcy i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). 

§ 3. Do korzystania z dotacji uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a), b), c), d) i pkt.2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 4. 1. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego 

prawa konkurencji dotacja -  w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej 

działalności, stanowi pomoc de minimis odpowiednio w rozumieniu: 

1) 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 (Dz. Urz. UE L nr 352.1 z 24 grudnia 

2013 r.), 

2) rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  1408/2013  z dnia   18 grudnia  2013 r. w sprawie  stosowania art.107 i 108 

Traktatu  o funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  w sektorze  rolnym (Dz. Urz. UE L nr 

352 z 24 grudnia 2013 r., s.9 z późn. zm). 

3) 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 Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.,s. 45 z późn. zm.) 

2. Przedsiębiorca w rozumieniu unijnego prawa, ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis przedkłada wraz 

z wnioskiem: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo  

oświadczenia  o wielkości  pomocy  de  minimis  otrzymanej  w tym  okresie  albo  oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie, 

2) 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 ze zm.) 

albo 

3) informacje  określone  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z dnia  11 czerwca  2010r.  w sprawie  informacji 

składanych  przez  podmiot  ubiegający  się  o pomoc   de   minimis   w rolnictwie  lub  rybołówstwie 

(Dz.U.Nr 121, poz. 810 ze zm.). 3.Przedsiębiorca  ubiegający  się  o udzielenie  pomocy  de  minimis  

zobowiązany  jest  do  przedłożenia w żądanym terminie dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz 

prawidłowego udzielenia. 

3. Składane  wnioski  rozpatrywane  będą  z uwzględnieniem  zachowania  wszystkich  warunków, 

uprawniających do otrzymania pomocy, w tym w szczególności: 

1) przedsiębiorca  (z  wyjątkiem  prowadzącego  działalność  w zakresie  drogowego  transportu  towarów  oraz 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  w sektorze   produkcji   rolnej oraz w sektorze rybołóstwa),   przy   

zachowaniu   wszystkich warunków  określonych  w Regulaminie,  może  otrzymać  dotację  stanowiącą  pomoc  

de  minimis,  jeżeli wartość pomocy brutto łącznie  z wartością  innej pomocy  de  minimis  otrzymanej przez  

niego  w okresie bieżącego  roku  podatkowego  oraz  dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych  

nie przekracza  kwoty stanowiącej 200 tys. euro, 

2) przedsiębiorca  prowadzący  działalność  w zakresie   drogowego   transportu  towarów,  przy  zachowaniu 

wszystkich  warunków  określonych  w Regulaminie,  może  otrzymać  pomoc,  jeżeli  wartość  tej  pomocy 



 

brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro, 

3) przedsiębiorca  prowadzący  działalność  w sektorze   produkcji   rolnej,   przy   zachowaniu   wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie 

z wartością  innej  pomocy  de  minimis  w rolnictwie  otrzymanej  przez  niego  w okresie  bieżącego  roku 

podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 20 tys. euro. 

4) przedsiębiorca  prowadzący  działalność  w sektorze   rybołóstwa,   przy   zachowaniu   wszystkich warunków 

określonych w Regulaminie, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością  innej  

pomocy  de  minimis  w rolnictwie  otrzymanej  przez  niego  w okresie  bieżącego  roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 30 tys. euro. 

§ 5. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania 

w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi, do których zalicza się koszty 

zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem (należy zainstalować kocioł 

kondensacyjny spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A);  

2. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, które zostały 

użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania 

i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dotacja może być udzielona, jeśli Wnioskodawca wykaże wykonanie zakupów i usług w ramach zadania za 

pomocą faktur lub rachunków, o których mowa w § 12. 

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na budynek, bez względu na liczbę dokonanych zmian sposobu 

ogrzewania lub zmianę Wnioskodawcy. 

5. Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po wykonaniu prac objętych wnioskiem oraz po złożeniu 

rozliczenia dotacji, dokonaniu sprawdzenia prawidłowości informacji przedstawionych w rozliczeniu, w terminie do 

31 grudnia danego roku budżetowego. 

§ 6. 1. Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy. 

2. Dotacja przekazywana będzie jako zwrot udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu 

i rozliczeniu. 

§ 7. 1. Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy 

Gniezno.  

2. Nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania będzie odbywał się w terminie od dnia 30 

maja do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego. 

3. Wnioski na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 

Gminy Gniezno. 

4. Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

5. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Gniezno. 

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

7. W przypadku niewyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gniezno, 

dopuszcza się możliwość rozpatrywania wniosków złożonych poza terminem określonym w ogłoszeniu o którym 

mowa w § 7 ust. 4. 

§ 8. 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych 

i merytorycznych. Oceny dokonują upoważnieni przez Wójta Gminy Gniezno pracownicy Urzędu Gminy Gniezno.  

2. Wnioski zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem ust. 3, z powodu: 

1) niewypełnienia wymaganych punktów formularza wniosku, 

2) złożenia wniosku bez wymaganych załączników, 

3) złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu, 

4) złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną, 



 

5) złożenia wniosku bez podpisu Wnioskodawcy, 

6) w przypadku określonym w § 9 ust. 2, 

7) złożenia wniosku na zadanie zrealizowane lub na wyminę już istniejącego ekologicznego źródła ogrzewania. 

3. Wnioskodawca może uzupełnić, poprawić lub w inny sposób zmienić wniosek do czasu upływu terminu 

zakończenia naboru wniosków. 

4. W przypadku stwierdzenia błędów i/lub braków formalnych w złożonym wniosku dopuszcza się możliwość 

jednokrotnej korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie zawiadomiony 

telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku o konieczności jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych. 

W przypadku braku możliwości zawiadomienia telefonicznego, do Wnioskodawcy skierowane zostanie pismo 

w sprawie konieczności poprawy błędów i/lub uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania do uzupełnienia. 

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

nieuzupełnione w wymaganym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 9. Wniosek zostanie odrzucony w przypadku: 

1) stwierdzenia, że zadeklarowane we wniosku kotły/piece/paleniska przewidziane do likwidacji zostały już 

zdemontowane bądź nie są trwałym wyposażeniem lokalu lub budynku, 

2) stwierdzenia nieprawdziwych informacji podanych we wniosku. 

§ 10. 1. Wniosek  spełniający wszystkie wymogi formalne stanowi przesłankę do zawarcia umowy.  

2. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania oraz terminie i miejscu podpisania umowy Wnioskodawca 

zostanie powiadomiony pisemnie. Niestawienie się Wnioskodawcy w celu podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym w zawiadomieniu uznaje się za rezygnację z dofinansowania o ile przed upływem wskazanego terminu 

Wnioskodawca nie wystąpi o jego zmianę. 

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy dotacji i realizacja zadania zgodnie z zasadami 

w niej określonymi. 

4. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do  realizacji i rozliczenia zadania na 

warunkach w niej określonych. 

§ 11. Wysokość dotacji wynosi 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż: 4.000,00 zł na lokal 

mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny. 

§ 12. 1. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi w terminie 30 dni od zakończenia realizacji, ale nie później niż do dnia 15 listopada danego roku 

kalendarzowego. Formularz rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

2. Złożone rozliczenia dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych. Oceny dokonują 

upoważnieni przez Wójta Gminy Gniezno pracownicy. 

Załączniki:  

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła 

w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy Gniezno” dla osób fizycznych 

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła 

w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy Gniezno” dla przedsiębiorców 

3. Formularz rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła 

w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy Gniezno” 


