
UCHWAŁA NR XXXIV/419/2017 
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy 

Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 519 z późn. zm.), Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, 
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. 

§ 2. 1. Podmiotami ubiegającymi się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne posiadające 
tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana wymiana źródła ciepła, 
zlokalizowanego na terenie gminy Krzeszowice. 

2.  Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła udzielana jest jednorazowo na konkretny budynek lub lokal 
mieszkalny. 

3. Dotacja nie jest udzielana jeżeli wymiana  źródła ciepła następuje w budynku lub lokalu 
wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru źródła ogrzewania 
oraz wyboru dostawcy, wykonawcy/instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie 
z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 czerwca 1994 roku Prawo budowlane.

§ 3. 1. Dotacją nie będą objęte urządzenia grzewcze, które zostały zakupione przed dniem zawarcia umowy 
dotacyjnej,  będącej podstawą udzielenia dotacji. 

2. Dotacją objęte są wydatki na zakup urządzeń grzewczych,  poniesione przez osoby fizyczne w związku 
z wymianą starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe źródła ciepła w postaci: 

1) kotłów gazowych (z zasobnikiem c.w.u. lub bez),

2) kotłów węglowych lub na biomasę nowej generacji (klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012), 
umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących 
paliwo), dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

3.  Dotacją nie są objęte wydatki na:

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 5126



2) zakup i montaż źródła ciepła w nowo budowanych budynkach, w których nie było dotychczas 
zainstalowanego źródła ciepła,

3) wymianę istniejącego źródła ciepła opalanego węglem lub biomasą nowej generacji (klasy 5 wg normy PN-
EN 303-5:2012).

4.  Wysokość dotacji wynosi:

1) 50 % ceny brutto kotła gazowego (z zasobnikiem c.w.u. lub bez), ale nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno 
urządzenie grzewcze,

2) 50 % ceny brutto kotła węglowego lub na biomasę, ale nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno urządzenie 
grzewcze.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego do tej pory w budynku lub lokalu 
mieszkalnym starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, za wyjątkiem:

1) kominka opalanego drewnem bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia 
mieszkalnego – niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło,

2) pieca przedstawiającego wysokie walory estetyczne lub pieca objętego ochroną konserwatora zabytków, 
pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym.

2.  W przypadku pozostawienia po dokonaniu modernizacji dotychczasowego tradycyjnego źródła ciepła, 
uzyskanie dotacji nie jest możliwe.

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł ( zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

§ 5. 1. W celu uzyskania dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach wniosek 
o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  wraz z następującymi 
załącznikami:

1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja, nie starszy niż 
3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub wydruk z Centralnej Bazy Danych 
Ksiąg Wieczystych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadany tytuł (inne dokumenty są składane 
w sytuacji , gdy Wnioskodawca dysponuje innym tytułem niż własność, współwłasność i użytkowanie 
wieczyste),

2) gdy wniosek dotyczy zmiany sposobu ogrzewania – poprzez zainstalowanie kotła gazowego oświadczenie 
Wnioskodawcy o posiadaniu czynnej instalacji gazowej w budynku/lokalu mieszkalnym,

3) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja objęta dofinansowaniem znajduje 
się we współwłasności – oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o zgodzie na jej realizację i wypłatę 
dotacji Wnioskodawcy,

4) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja objęta dofinansowaniem jest 
własnością innych osób niż Wnioskodawca – oświadczenie właścicieli o zgodzie na jej realizacje i wypłatę 
dotacji Wnioskodawcy,

5) oświadczenie o zobowiązaniu się do korzystania z urządzeń objętych dofinansowaniem przez okres co 
najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,

6) dokumentację fotograficzną przedstawiającą istniejące źródło ciepła – na zdjęciach powinny być widoczne 
również elementy identyfikujące urządzenie, np. tabliczka znamionowa.

2.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym wyżej mowa Wnioskodawca zostanie 
wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania, a w 
przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Datą 
złożenia wniosku jest data uzupełnienia braków. 

3. Wszystkie niezbędne czynności związane ze spełnieniem warunków uzyskania dotacji dokonuje 
Wnioskodawca.

4.  Po wstępnej kwalifikacji wniosków, Wnioskodawca otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu lub 
braku zakwalifikowania wniosku.
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5.  Pozytywnie zweryfikowane wnioski tworzą listę rankingową, którą zatwierdza Burmistrz Gminy 
Krzeszowice. 

§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuję na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą 

a Gminą Krzeszowice, regulującej w szczególności wysokość dotacji i warunki jej przyznania, jak też 
ustalenia ostatecznej jej wysokości, cel na jaki dotacja została udzielona, opis zadania, termin wykorzystania 
dotacji, tryb kontroli, zobowiązania Wnioskodawcy i inne ustalenia wymagane przepisami prawa.

2.  Umowa stanowi podstawę  do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków na ten cel. 

3. Podstawą ustalania kwoty dotacji są każdorazowo dowody zakupu (faktura, rachunek), 

a wypłata kwoty dotacji następuje po podpisaniu umowy,  na podstawie złożonego wniosku, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4.  Do wniosku o wypłatę środków z dotacji dołącza się następujące dokumenty:

1) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę za zakup urządzenia grzewczego,

2) potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczona na fakturze lub rachunku),

3) imienny dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony 
przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie zezłomowania pieca), lub protokół z wykonania robót 
rozbiórkowych lub oświadczenie o zlikwidowaniu starego źródła ciepła,

4) certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymagań określonych w regulaminie (dotyczy 
kotłów na węgiel i biomasę - 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012),

5) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - kotła grzewczego (CE lub B).

5. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) są zwracane po dokonaniu wypłaty dotacji, po 
odnotowaniu na nich wysokości przyznawanej dotacji. 

§ 7. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
tj.:

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2)  pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

§ 8. 1. Warunkiem realizacji wniosków o dotację jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków 
finansowych w budżecie Gminy.

2.  Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok 
budżetowy. Wnioski, które zostały wstępnie zakwalifikowane, a nie zostały zrealizowane w danym roku 
kalendarzowym z uwagi na brak środków finansowych, zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności 
w następnym roku kalendarzowym.

3.  Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji 
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Adam Godyń
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XXXIV/419/2017 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  

z dnia 27.07.2017r. 

 

……………………., dnia ........................ 

 

Urząd Miejski w Krzeszowicach 

ul. Grunwaldzka 4  

32-065 Krzeszowice 
 

WNIOSEK  

 
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie 

wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice 

 

 

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 
 

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

Adres zamieszkania: .…………………………………………………………………………………. 
    (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy) 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem  

    o dofinansowanie: 

Adres nieruchomości: ..…………………………………………………………....………………….. 

Nr ewidencyjny działki: ..………….…………………………………………………………………. 

Nr księgi wieczystej:……………………..…………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości ……………………………………………………………………… 

3. Dane o posiadanym źródle ciepła: 

Rodzaj: ………………………………………………… stosowane paliwo:…………………………… 
(np. kocioł węglowy, piec kaflowy) 

4. Rodzaj nowego źródła ciepła (właściwe zaznaczyć):  

□ kocioł gazowy      □ z zasobnikiem    □ bez zasobnika 

□ kocioł węglowy klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, dopuszczony do eksploatacji 

zgodnie z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 

stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 

□ kocioł na biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, dopuszczony do eksploatacji 

zgodnie z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 

stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 

5. Przewidywany koszt nowego źródła ciepła: …………………………………………………….. 

6. Sposób przekazania dotacji: 
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□ na rachunek bankowy numer:  

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

□ wypłata w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

7. Oświadczam, że doboru źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy dokonałem we własnym zakresie 

i na własną odpowiedzialność, jak również oświadczam, że realizacja wymiany kotła dokonana 

zostanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa, w tym w 

szczególności z ustawą z dnia 7 czerwca 1994 roku Prawo budowlane. 

 

8. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

a)  odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja, nie starszy niż 

3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub wydruk z Centralnej Bazy 

Danych Ksiąg Wieczystych, 

b) gdy wniosek dotyczy zmiany sposobu ogrzewania – poprzez zainstalowanie kotła gazowego   

oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu czynnej instalacji gazowej w budynku/lokalu 

mieszkalnym, 

c) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja objęta dofinansowaniem 

znajduje się we współwłasności – oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o zgodzie na jej 

realizacje i wypłatę dotacji Wnioskodawcy, 

d) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja objęta dofinansowaniem 

jest własnością innych osób niż Wnioskodawca – oświadczenie właścicieli o zgodzie na jej 

realizacje i wypłatę dotacji Wnioskodawcy, 

e)  oświadczenie o zobowiązaniu się do korzystania z urządzeń objętych dofinansowaniem przez okres 

co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, 

f) dokumentację fotograficzną przedstawiającą istniejące źródło ciepła - na zdjęciach powinny być 

widoczne również elementy identyfikujące urządzenie, np. tabliczka znamionowa. 

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

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

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

 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr 

XXXIV/419/2017 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymiany źródła ciepła 

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza. 

2. Dotacja, o udzielenie której się ubiegam będzie przeznaczona na budynek/ lokal, w którym 

nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

3. Dotacja, o udzielenie której się ubiegam nie stanowi pomocy publicznej, w związku 

z czym nie składam formularzy wymaganych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

udzielenia dofinansowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

5. Przyjąłem do wiadomości, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. 

ustawy jest Gmina Krzeszowice, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach. 
 

 

   

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

          data i podpis Wnioskodawcy 
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………….………….., dnia ………………….. 

 

 

………………………………………………                  
(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………… 
( telefon) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, iż zobowiązuję się do korzystania z nowego źródła ciepła objętego 

dofinansowaniem z budżetu Gminy Krzeszowice w 201….. roku przez okres, co najmniej 5 

lat licząc od dnia następnego od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

  

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

                                                                                                              podpis 
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………………………, dnia ………………….. 

 

 

………………………………………………                  
(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………… 
( telefon) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

………………………………….. jako współwłaściciel nieruchomości położonej  

w: ……………………………………………………………………………………………….,  

                                    (miejscowość, ulica ,nr budynku, nr działki),  

na której realizowana będzie wymiana źródła ciepła objęta dofinansowaniem z budżetu gminy 

Krzeszowice w 201…. roku, wyrażam zgodę na jej realizację na w/w nieruchomości oraz 

wypłatę dotacji na dofinansowanie Pani/ Panu ………………………………………………… 

………………………………………………. na warunkach określonych w umowie o 

udzieleniu dotacji.  

 

 

 

 

 

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

                                                                               podpis 
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………………………, dnia ………………….. 

 

 

……………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………… 

( telefon) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

…………………………………..................... jako właściciel / współwłaściciel nieruchomości 

położonej w: …………………………………………………………………………………...., 

(miejscowość, ulica ,nr budynku, nr działki), 

na której realizowana będzie wymiana źródła ciepła objęta dofinansowaniem z budżetu gminy 

Krzeszowice w 201… roku, wyrażam zgodę na jej realizację na w/w nieruchomości oraz 

wypłatę dotacji na dofinansowanie Pani/ Panu ……………………………………………….... 

……………………………………. korzystającemu z ww. nieruchomości na podstawie 

___________________  (wpisać tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, dzierżawy, 

użytkowanie etc) na warunkach określonych w umowie o udzieleniu dotacji. 

 

 

………………………………. 

podpis 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/419/2017 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach  

z dnia 27.07.2017r.  

 

 

…………………….., dnia ........................ 

 

Urząd Miejski w Krzeszowicach 

ul. Grunwaldzka 4  

32-065 Krzeszowice 
 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na dofinansowanie 

wymiany źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie gminy Krzeszowice 

 

1. Imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy:   

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Numer umowy………………………………………….. 

 data zawarcia umowy…………………………………… 

 

3.Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano inwestycję objętą dofinansowaniem 

Adres nieruchomości..…………………………………………………………....……………….. 

Nr ewidencyjny działki…………………………………………………………………………… 

 

4. Dane o zrealizowanej modernizacji źródła ciepła : 

wymiana źródła ciepła opalanego paliwem stałym na:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Oświadczam, że realizacja wymiany kotła nastąpiła zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 

czerwca 1994 roku Prawo budowlane. 
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6. Rozliczenie dotacji obejmuje następujące dokumenty: 

a) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę za zakup 

urządzenia grzewczego, 

b) potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczona na fakturze 

lub rachunku), 

c) imienny dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do 

likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie 

zezłomowania pieca), lub protokół z wykonania robót rozbiórkowych lub oświadczenie o 

zlikwidowaniu starego źródła ciepła, 

d) certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymagań określonych w 

regulaminie (dotyczy kotłów na węgiel i biomasę - 5 klasy wg normy PN-EN 303-

5:2012), 

e) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - kotła grzewczego 

(CE lub B). 
 

 

 

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

          data i podpis Wnioskodawcy 
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