
UCHWAŁA NR XLVI/308/18
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Gidle na lata 2018-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1  lit. a, ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i poz. 650) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Określa się Regulamin wprowadzający zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Gidle w ramach projektu pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wymianę kotów C.O. w  Gminie Gidle”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Środki finansowe pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/308/18

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Regulamin wprowadzający zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych 
na terenie Gminy Gidle polegającą na wymianie niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na 
nowoczesne, proekologiczne. Dotacja jest udzielana z uzyskanej przez Gminę Gidle dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 1
Definicje

§ 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady udzielania dotacji obejmujące tryby postępowania 
w sprawie udzielania dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania;

2. Program – program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizowany przez Gminę 
w ramach „Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II na terenie woj. Łódzkiego” ;

3. Urząd – Urząd Gminy Gidle;

4. Gmina – Gmina Gidle;

5. Wójt – Wójt Gminy Gidle;

6. „WFOŚiGW” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

7. Budynek -  budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, którego co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. 
W przypadku budynków mieszkalnych, w których część powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 50%, 
jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj. w szczególności wynajem na cele inne niż 
mieszkaniowe, prowadzenie działalności gospodarczej, dofinansowanie ulega proporcjonalnemu 
pomniejszeniu.

8. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe do centralnego ogrzewania 
oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych;

9. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria i wymagania 
określone w Regulaminie;

10. Wniosek – pisemna deklaracja wnioskodawcy uczestnictwa w programie wraz z zakresem planowanych 
prac;

11. Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji w ramach programu, legitymujący 
się tytułem prawnym do nieruchomości (zlokalizowanej na terenie Gminy Gidle), na której znajduje się 
budynek, w którym wykonywana ma być zmiana systemu ogrzewania, wynikającym z prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;

12. Lista rankingowa – lista wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną weryfikację wniosków, o miejscu 
na liście decyduje data złożenia poprawnego, wstępnego wniosku w sprawie wymiany pieców węglowych;

13. Inwestor – wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł weryfikację i znalazł się na liście rankingowej;

14. Inwestycja – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;

15. Umowa – umowa pomiędzy inwestorem, a gminą o udzielenie dotacji określająca szczegółowo warunki 
udzielenia, wysokość i termin wypłaty dotacji na realizację inwestycji, opis zakresu rzeczowego inwestycji, na 
którą udzielona jest dotacja, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady kontroli 
inwestycji w okresie 5 lat od daty wypłaty dotacji;
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16. Wykonawca – przedsiębiorca dokonujący wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła zgodnie 
z zasadami programu;

17. Koszty kwalifikowane -  koszty prac, na podstawie których ustalone jest dofinansowanie zadań 
realizowanych w ramach programu, określone w § 5 ust. 1 regulaminu, poniesione w ramach podpisanej 
umowy.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§ 2. 1.  Dotacja może być udzielana osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 
poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, 
proekologiczne, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy.

2. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której 
znajduje się budynek, w którym wykonywana ma być zmiana systemu ogrzewania, wynikająca z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego.

3. W przypadku budynków mieszkalnych, w których część powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 
50%, jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj. w szczególności wynajem na cele inne niż 
mieszkaniowe, prowadzenie działalności gospodarczej, dofinansowanie ulega proporcjonalnemu 
pomniejszeniu.

4. Dotacja na budynek udzielana jest jednorazowo.

5. Dotacja może być udzielana na różne lokale, w budynku stanowiące odrębne jego części ogrzewane 
systemami grzewczymi, które nie są ze sobą podłączone pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego, 
o którym mowa w programie.

Rozdział 3
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

§ 3. 1.  Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku może być udzielana na częściowe pokrycie 
kosztów zmiany systemu ogrzewania poniesionych przez wnioskodawcę – stanowiącej 50 % poniesionych 
kosztów kwalifikowanych.

2. Ostateczna wysokość przekazanej dotacji będzie ustalona indywidualnie na podstawie faktycznie 
poniesionych kosztów kwalifikowanych.

3. Przedmiotem dotacji są wyłącznie koszty kwalifikowane określone w Rozdziale 5.

4. Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed dniem zawarcia umowy Gminy z WFOŚiGW w Łodzi.

5. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła 
oraz wyboru wykonawcy.

Rozdział 4
 Przystąpienie inwestora do programu

§ 4. 1.  Inwestor, przystępując do programu składa wniosek, zawierający co najmniej następujące dane: 
imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy, dane dotyczące nieruchomości, z którą 
związana jest dotowana inwestycja, zakres rzeczowy inwestycji oraz własnoręczny podpis wnioskodawcy.

2. Lista rankingowa sporządzona będzie zgodnie z datą złożenia poprawnego wniosku w sprawie wymiany 
pieców węglowych. Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw 
przez inne osoby. Liczba miejsc na liście rankingowej ograniczona jest wielkością przyznanych środków na 
realizację programu przez WFOŚiGW w Łodzi.

3. Wnioski złożone, a nie rozpatrzone pozytywnie z uwagi braku środków finansowych zostaną rozpatrzone 
w pierwszej kolejności – zgodnie z datą wpływu wniosku – w przypadku pozyskania dotacji z WFOŚiGW 
w Łodzi.

Rozdział 5
Zakres rzeczowy oraz koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

§ 5. 1.  Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą a WFOŚiGW 
w Łodzi do 30.09.2019 r. 
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2. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty inwestora  udokumentowane 
w postaci zapłaconych faktur lub rachunków, w tym:

1) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii,  w tym ze źródeł 
odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;

2) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

3) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u  w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania systemu;

4) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej;

5) koszty wykonania węzła cieplnego;

6) koszty wykonania przyłącza do  sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

3. Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Gminę oraz koszty ponoszone przez Inwestora 
nie wymienione w Rozdziale  5 ust. 2.

4. Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli inwestorowi  przysługuje prawo do jego 
odliczenia.

5. W okresie do 5 lat od otrzymania dotacji inwestor zobowiązany jest do zachowania efektów 
(ekologicznych) inwestycji w szczególności do nie montowania w budynku innego źródła ciepła, chyba że 
gmina wyrazi na to pisemną zgodę, w przypadku innego źródła ciepła  o mniejszym poziomie emisji 
zanieczyszczeń.

Rozdział 6
Intensywność dofinansowania

§ 6. 1.  Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, określonych 
w Rozdziale 5, i nie może przekraczać limitów określonych w Rozdziale 6 w ust. od 2 do 3.

2. Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych 
zadania wynosi:

1) dla kotłowni gazowej, olejowej  - 12 000 zł;

2) dla podłączenia do sieci cieplnej – 10 000 zł;

3) dla ogrzewania elektrycznego  - 10 000 zł;

4) dla kotłowni na biomasę – 12 000 zł;

5) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) – 6 500 zł;

6) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła – 12 000 zł;

7) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – 15 000 zł;

3. Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów 
kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW 
powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:

1) dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW;

2) dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zł/kW;

3) dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW;

4) dla kotłowni na biomasę 500,00 zł/kW;

5) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250,00 zł/kW;

6) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 1 000,00 zł/kW dla pompy ciepła z gruntowym 
wymiennikiem ciepła 1 200,00 zł/kW;

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła 
ciepła.
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Rozdział 7
Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji

§ 7. 1.  W celu wykonania zadania, polegającego na ochronie środowiska poprzez zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych, Wójt umocowany jest do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej: 
warunki udzielenia oraz wysokość i termin wypłaty dotacji na realizację inwestycji, na którą udzielana jest 
dotacja, opis zakresu rzeczowego inwestycji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji, 
zasady kontroli inwestycji w okresie 5 lat od daty wypłaty dotacji, w tym okres trwałości inwestycji, 
zobowiązanie inwestora do poddania się kontroli, oraz obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku 
naruszenia obowiązku prowadzenia eksploatacji zabudowanych nowych źródeł ciepła zgodnie z ich 
przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres trwałości inwestycji. Umowa 
stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji.

2. Załączniki do umowy będą stanowić oświadczenie, że inwestor posiada tytuł prawny do nieruchomości, 
na której będzie realizowana inwestycja lub posiada zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie 
inwestycji w przypadku współwłasności, zgodę współmałżonka na wykonanie inwestycji w przypadku gdy 
nieruchomość stanowi przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej albo w przypadku władania budynkiem 
na podstawie stosunku zobowiązaniowego należy dołączyć również oświadczenie właściciela nieruchomości 
o zapewnieniu trwałości nowego źródła ciepła przez 5 lat w przypadku wypowiedzenia umowy najmu.

3. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi 
dokumentami:

1) protokół  potwierdzający likwidację starego źródła ciepła i założenie nowego źródła ciepła;

2) wniosek o rozliczenie Dotacji z wykazanymi  poniesionymi kosztami kwalifikowanymi wraz z ich 
wyszczególnieniem. Jednocześnie Inwestor przedkłada do wglądu faktury potwierdzające dokonanie 
wydatków kwalifikowanych - celem weryfikacji przez Gminę oświadczenia o wysokości poniesionych 
kosztów;

3) oświadczenie, że realizowane zadanie jest zgodne z zasadą zachowania konkurencyjności;

4) dane techniczne nowego źródła ciepła (dla pieca węglowego wraz z certyfikatem potwierdzającym 
spełnienie przez nowy kocioł węglowy wymagań określonych w regulaminie).

4. Rozliczenie dotacji przez inwestora nastąpi w terminie określonym w umowie nie później niż do 30 
września 2019 r.

5. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji, po przedstawieniu dokumentów, o których mowa 
w ust 3, po ewentualnym przeprowadzeniu oględzin.

6. Termin wypłaty dotacji wynika z zawartej umowy, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 8
Sposób kontroli dotowanej inwestycji

§ 8. 1.  Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych nowych źródeł ciepła 
zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 5 lat od 
dnia otrzymania (wypłaty) dotacji. W tym terminie inwestor nie może dokonać żadnych zmian i przeróbek na 
zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego powiadomienia i uzgodnienia  z gminą. Inwestor 
nie może zamontować w instalacji innego,  w tym również dodatkowego źródła ciepła.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, obejmującej w szczególności:

1) sposób realizacji inwestycji na każdym etapie jej realizacji;

2) potwierdzenie trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego 
objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;

3) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony 
dodatkowy ruszt);

4) warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;

5) weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez 
producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania 
parametrów próbki paliwa;
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6) sposób eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

4. Kontrola może zostać przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia inwestora.

5. Inwestor umożliwi wstęp do budynku, w którym wykonane będą działania objęte programem do 5 lat 
o zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania, osobom upoważnionym przez Wójta lub WFOŚiG w celu 
sprawdzenia i udokumentowania funkcjonowania nowych źródeł ciepła zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Inwestor zobowiązany jest przez okres 5 lat od daty otrzymania dotacji do przechowywana wszystkich 
dokumentów związanych z wymianą źródła ciepła.

Rozdział 9
Obowiązek zwrotu dotacji

§ 9. W przypadkach gdy dotacja udzielona inwestorowi, została wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. art. 252 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

Id: 13F72DFC-DF87-4B9D-A66D-2FB203B0A245. Podpisany Strona 5



Załącznik Nr 1 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

Wójt Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97 – 540 Gidle

WNIOSEK

o udzielenie w ramach programu pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI–II 
edycja” realizowanego za pośrednictwem Gminy Gidle z dofinansowaniem ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Wypełnione wniosku należy składać w terminie do ..........................r. . w Urzędzie Gminy Gidle,  ul. 
Pławińska 22,  97-540 Gidle, pok. nr 12

WYPEŁNIENIE NINIEJSZEGO WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE  Z PRZYZNANIEM 
DOFINANSOWANIA A STANOWI JEDYNIE GOTOWOŚĆ DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie wniosku. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie wniosku 
może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

I. Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko PESEL/NIP

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica i nr Gmina/Powiat
Gmina: Powiat:

TYTUŁ PRAWNY DO 
NIERUCHOMOŚCI:
WŁASNOŚĆ/WSPÓŁWŁASN
OŚĆ, UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM, INNE 
(PODAĆ JAKIE?)

Adres 
korespondencyjny
(jeśli jest inny, niż 
wpisany powyżej)

Telefon e-mail

LOKALIZACJA ZADANIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH W/W PROGRAMU

Miejscowość Ulica

Nr budynku/lokalu Kod pocztowy

Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach  ....................................., 
polegający  na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe  i montażu nowego źródła ciepła.

Równocześnie zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności wynikających   z obowiązujących 
przepisów prawa związanych z modernizacją ogrzewania w tym budynku/lokalu mieszkalnym*.

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych przez 
Gminę Gidle oraz spełnienie wymogów stawianych przez Instytucję udzielającą dofinansowania.

II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach ......................  r.

1. Opis likwidowanego źródła ciepła /likwidowanych źródeł ciepła:
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a) Rodzaj źródła ciepła

kocioł starej generacji

b) Moc zainstalowana (w kW)..............................................

c) Rodzaj używanego paliwa:

węgiel kamienny                          węgiel brunatny

d) Roczne zużycie paliwa  .......................  jednostka (Mg/m3/MWh/l) .............................

2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:

a) Rodzaj źródła ciepła  (wybrać i podkreślić jedną z opcji);

- kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny  (5 klasa/Ekoprojekt),

- kocioł na gaz ziemny/płynny, *

- kocioł na olej opałowy,

- elektryczne  (z wyłączeniem pompy ciepła),

- kocioł na biomasę (5 klasa/Ekoprojekt),

- pompa ciepła z powietrznym/gruntowym wymiennikiem ciepła,*

b) Moc zainstalowana (w kW) .................................. ;

c) Roczne zużycie paliwa ..................................     jednostka              ………………. .

(Mg/m3/MWh/l)

III. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok)

Rozpoczęcie Zakończenie **

** - końcowa data realizacji inwestycji nie może być późniejsza niż ...................................... r.

IV. Planowane koszty realizacji inwestycji 

Kategoria kosztów Netto Brutto
Koszt nowego zakupu nowego źródła ciepła

Koszt demontażu
Koszt montażu

Koszt modernizacji instalacji

Koszt całkowity 
(zaokrąglić do pełnych złotych)

Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu 
podatku VAT / mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT.* 

(w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko 
koszty netto)

...........................................................................
data i podpis

V.  Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż realizacja przedsięwzięcia*:

−Wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ............................................. (podać datę uzyskania 
pozwolenia/złożenia wniosku/planowaną datę złożenia wniosku);
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−Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, roboty zgłoszono do właściwego organu:            
............................................................. (podać nazwę organu oraz datę ogłoszenia/planowanego zgłoszenia);

−Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia robót  do właściwego organu.

2. Oświadczam, iż nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane 
przedsięwzięcie, do miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej.

3. Oświadczam, iż przedsięwzięcie nie było/nie będzie finansowanie z innych źródeł                                             
niż Program Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi oraz budżetu Gminy Gidle.

4. Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowane przedsięwzięcie  nie jest 
prowadzona /jest prowadzona działalność gospodarcza.

5. Oświadczam, posiadam/nie posiadam* możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji zadania.

6. Oświadczam, iż wybór wykonawcy/ów dokonywany jest /będzie z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny  i terminowy.

...........................................................................
data i podpis

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Gidle z siedzibą w Gidlach przy                                           
ul. Pławińskiej 22.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy                                    
o udzielenie dofinansowania, w trakcie zawierania umowy oraz w celu realizacji ww. umowy, której będę 
stroną.

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Moje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu udzielania dofinansowania oraz                                
do zakończenia okresu trwałości dofinansowanego zadania, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji 
określony przez Archiwum Państwowe.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przystąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  na potrzeby złożenia 
wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach programu WFOŚiGW w Łodzi (zgodnie 
z obowiązującym prawem).

...........................................................................
data i podpis

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

UMOWA  nr …………..
o dofinansowanie inwestycji zmiany sytemu grzewczego.

Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:

Gminą Gidle

reprezentowaną przez Wójta Gminy Gidle – ............................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Gminą”

a

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

zamieszkałym/łą ……………………..................................................................…………………

legitymującym/cą się dowodem osobistym Seria ……………. Nr ……………….. wydanym przez 
……………………..

PESEL …………………………..

Zwanym w dalszej części umowy „Inwestorem”.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową” jest określenie warunków Dotacji na 
Inwestycję w Budynku/Lokalu mieszkalnym, położonym na działce ewidencyjnej nr ………….. 
w miejscowości ……………….. przy ul. ……………….. nr domu ………….. .

2. Inwestorem Właścicielem/współwłaścicielem ww. nieruchomości jest/są 
…………………………………………, ………………………………………………, zam. 
……………………………………………. lub zgodnie z załączonym Oświadczeniem Współwłaścicieli 
Budynku/Lokalu mieszkalnego.

§ 2. 1. Podstawę prawną Umowę stanowi zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotów 
C.O. w  Gminie Gidle” przyjęte Uchwałą nr ………………………. Rady Gminy w Gidlach z dnia 
…………………….

2. Integralną częścią umowy jest Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwo stałe na 
wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła na terenie Gminy Gidle, zwany dalej „Regulaminem”.

3. Jeżeli w umowie nie wykazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami wykazanymi 
w Regulaminie.

§ 3. 1. Inwestor oświadcza, że:

1) Legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości o której mowa z § 1 Umowy wynikającym z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego;

2) Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, wynikającymi z przepisów 
prawa budowlanego;

3) Inwestor zobowiązuje się do:

a) wykonania i rozliczenia Inwestycji do dnia nie później niż 30.09.2019 roku;
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b) powiadomienia Gminy o terminie zakończenia realizacji Inwestycji;

c) przedłożenia we wskazanym terminie wymaganych dokumentów celem rozliczenia Dotacji;

d) eksploatowanie nowego źródła ciepła ze środków Dotacji zgodnie z zaleceniami jego producenta.

§ 4. Gmina udziela Inwestorowi Dotacji, o której mowa w § 3 Regulaminu, w wysokości do 50% 
poniesionych Kosztów kwalifikowanych Inwestycji, jednak nie więcej niż ………………. zł.

§ 5. 1. Warunkiem przekazania Dotacji jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dokonanie 
wydatków na Inwestycję nie później niż 30 dni po zakończeniu robót.

2. Przekazanie Dotacji, w wysokości, o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bakowy Inwestora 
Nr………….............………………………….............………………………………………. w Banku 
……………………………………………………………………………….... po przekazaniu Gminie kompletu 
dokumentów przez Inwestora, o których mowa w § 7 Regulaminu.

§ 6. 1. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej Dotacji w następujących przypadkach:

1) jeżeli nowe źródło ciepła na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat od daty 
otrzymania Dotacji przez Inwestora i nie zostanie zastąpione innym o parametrach emisyjnych  wyższych 
lub identycznych;

2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji kotła;

3) jeżeli Inwestor podał we wniosku lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do wypłacenia 
dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których została wypłacona.

2. W przypadku określonych w ust. 1 Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla 
zaległości podatkowych na rachunek bankowy Gminy o numerze …………………………… 
……………………………………………………………...

§ 7. 1. Zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dl Gminy i jeden dla 
Inwestora.

...........................................................................
podpis ze strony Gminy

...........................................................................
podpis ze strony Inwestora
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Załącznik Nr 1 do Umowy o dofinansowanie inwestycji 

zmiany systemu grzewczego

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Ja niżej podpisany/a

………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie

legitymujący/a się

………………………………………………………………………………………………………………
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

PESEL ………………………………………………………………………………………………………,

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………..
adres

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka/i nr ………………………… położona 
w …………………………………………….. przy ul. ………………………………………………… 
nr……… dla której prowadzona jest KW nr ………………………………………………

wynikające z tytułu:

1) własności*,

2) współwłasności* 
………………………………………………………………………………………………………………..

3) użytkowania wieczystego*………………………………………………………………………………….
wskazanie współwłaścicieli – imię i nazwisko

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację 
zadania objętego Wnioskiem.*

Jednocześnie oświadczam, iż będę dysponował ww. nieruchomością w okresie nie krótszym niż 
24 miesiące od dnia zakończenia zadania dofinansowanego w formie częściowej spłaty kapitału kredytu 
bankowego;

……………………………………..                                             ………………………………
Miejscowość, data podpis Inwestora

*niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

…………………………..

(imię i nazwisko Inwestora)

…………………………………………

(adres Inwestora)

…………………………………………

( numer telefonu)

Wójt Gminy Gidle

ul. Pławińska 22

97-540 Gidle

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT
dot. wniosku o udziale w ramach programu pn. „PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA 

TERENIE GMINY GIDLE NA LATA 2018-2020”.

1. Adres budynku/ lokalu mieszkalnego , w którym planowana jest wymiana przestarzałego źródła ciepła 
(zgodnie z warunkami ujętymi w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gidle na lata 2018-
2020 oraz regulaminie do ww. Dokumentu) na nowe źródło ciepła:

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

2. Rodzaj i moc [Kw] planowanego do zainstalowania nowego, proekologicznego źródła ciepła na:

- kocioł na gaz,

- kocioł węglowy klasy 5,

- kocioł olejowy,

- kocioł na biomasę (5klasa, Ekoprojektu),

- pompa ciepła z powietrznym/gruntowym wymiennikiem ciepła.

W związku z przystąpieniem do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gidle na lata 
2018-2020” zgłaszam, że roboty dot. wymiany źródła ciepła, zgodnie z zawartą umową w dniu 
………………………., planuję rozpocząć w dniu …………………………. .

.......................................................
data i podpis
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Nr ..........................

budynku/lokalu mieszkalnego (jednorodzinnego/wielorodzinnego) zgłoszonego do udziału

w ,,Programie Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Gidle na lata 2018-2020” w związku

z Wnioskiem uczestnictwa złożonym w dniu ............................

spisany w dniu ............................................., w budynku Inwestora

Imię i nazwisko: ...................................................................................................

Telefon …………...........................

Adres inwestycji: miejscowość

.........................................................., ul. .......................................................................

Podczas oględzin stwierdzono co następuje:

1. Źródło ciepła istniejące w nieruchomości:

- rodzaj pieca/kotła (na paliwo): WĘGIEL, KOKS, MIAŁ, PIECE ELEKTRYCZNE, EKOGROSZEK

- producent, marka, typ: .............................................................................nieokreślony, domowej produkcji - 
moc kotła/pieca: .................... kW, ilość pieców: .............. szt., pozostaje ............. szt. - wiek kotła/pieca 
(około) ................................. lat, rok produkcji ......................... - stan użytkowy pieca: DOBRY, 
DOSTATECZNY, ZŁY (cieknie, rdzewieje, przepalony itp.) - stan stolarki okiennej: DOBRY, 
DOSTATECZNY, ZŁY (nieszczelna, szyba pojedyncza itp.) - termoizolacja ścian zewnętrznych TAK/NIE, 
grubość izolacji ........................ cm

2. Stwierdzenie innych źródeł ciepła c.o. (piec gazowy, kominek z płaszczem wodnym/nadmuchem 
powietrza, piec elektryczny, piec węglowy) .................................................................. 
................................................................................................................/ BRAK

3. Kotłownia - pomieszczenie WYDZIELONE W PIWNICY/WSPÓŁDZIELONE                                   
W PIWNICY/ WYDZIELONE Z MIESZKANIA o pow. użytkowej ......................... m2  - istnieje wentylacja 
grawitacyjna TAK/NIE, doprowadzony nawiew pow. z zewn.: TAK/NIE

3 a) Inwestor oświadcza, że prowadzi *) / nie prowadzi *) działalności gospodarczej; jeśli prowadzi: 
nazwa i miejsce jej prowadzenia: .......................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................

3 b) Inwestor oświadcza, że posiada i prowadzi *) / nie posiada i nie prowadzi *) gospodarstwo rolne 
o powierzchni: ............................ ha położone w ............................................................................ 
............................................................................................................................................

3 c) Inwestor oświadcza, że z prowadzonego gospodarstwa rolnego sprzedaje *) / nie sprzedaje *)swoje 
produkty rolne, pochodzące z jego gospodarstwa rolnego na zewnątrz.

3 d) Inne uwagi: ...........................................................................................................................

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

*) – niepotrzebne skreślić
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Inwestor oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i przystępując do udziału w nim, zobowiązuje 
się do przestrzegania wszelkich jego postanowień.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

...................................................
Inwestor 

.........................................................
Przedstawiciele Gminy 

4. Decyzja dopuszczenia do udziału w ,,Programie Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Gidle na 
lata 2018-2020”:

TAK / NIE

5. Uzasadnienie: 
.....................................................................................................................................................

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

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

.........................................................
Wójt Gminy Gidle  
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zrealizowanego zadania spisany

w dniu …………………………. .

Data odbioru: ……………………… r.

1. Informacje dotyczące inwestora:

Imię i nazwisko właściciela/-li budynku/lokalu mieszkalnego

………………………………………………………………….… tel. ………………………..

Adres instalacji: ….. - …….., miejscowość …………………………… ul. …………………….. nr domu 
………, nr lokalu ………………………..

2. Informacje dotyczące Wykonawcy robót:

Nazwa firmy ….…………………………………………………………………………………

Adres ……. - …….., ……………………………., ul. ………………………………………….., nr domu 
……….., nr lokalu …………., tel. ………………………, fax. ………………………., e-mail 
………………………………....

3. Podstawa wykonania prac:

Umowa z Gminą nr ……………………… zawarta w dniu: …………………………… r.

Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:

3.1. Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł/piec ………… szt. moc jedn. ………. kW, moc 
łączną (jeżeli>1 szt.) ………kW.

3.2. Zainstalowano nowe źródło ciepła wyposażone w: kocioł opalany …………………………. Nazwa 
prod. …………………………. Typ ……………….. o mocy ………… kW szt. ……..

3.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła

TAK/NIE

3.2.2. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła

TAK/NIE

3.3. Zdemontowano instalację c.o./c.w.u. w zakresie (krótki opis):

……………………………………………………………………………………

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

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

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

Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji c.o.

TAK/NIE

3.4. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno – ruchową. Certyfikat potwierdzający 5 klasę 
sprawności energetycznej kotła (węgiel, biomasa), karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń, 
inne

TAK/NIE
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4. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało stale 
zlikwidowane, a prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem, zawartą umową 
i przepisami prawa budowanego. Do niniejszego protokołu dołączona zostanie dokumentacja fotograficzna 
dotycząca zakresu umownego.

.........................................................
Podpis Inwestora

.........................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

Id: 13F72DFC-DF87-4B9D-A66D-2FB203B0A245. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 6 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

Wniosek Inwestora o rozliczenie Dotacji udzielonej na trwałą wymianę systemu ogrzewania.

Data złożenia: ………………………….

dot. wykonanej Inwestycji:

- data zawarcia umowy: ………………………………………………..

- Nr umowy: ………………………………………………..

- Nazwisko i imię Wykonawcy/-ów ………………………………………………...

- Nr PESEL ………………………………………………...

- Adres inwestycji: ………………………………., ul. ……………………………., nr domu ……….

I. Charakterystyka Inwestycji:

1. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne

2. Moc zainstalowanego ogrzewania ………………………… kW

3. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

- ogrzewania gazowe,

- ogrzewanie węglowe klasy 5,

- ogrzewanie olejowe,

- ogrzewanie elektryczne,

- ogrzewanie na biomasę (5klasa, Ekoprojektu),

- pompa ciepła z powietrznym/gruntowym wymiennikiem ciepła.

4. Powierzchnia lokalu ogrzewania likwidowanymi piecami/kotłami na paliwo stałe ………… m2.

5. Liczba trwałe zlikwidowanych pieców na paliwo stałe/gazowe ………….. szt.

6. Liczba trwałe zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe/gazowe ………….. szt.

7. Liczba pozostałych pieców kaflowych/odłączonych na stałe od przewodów kominowych/nieużywanych 
………. szt.

II. Koszty poniesione na realizację inwestycji:

8. …………………………. zł.

( słownie: ………………………………………………………………………………..) – brutto wg 
faktur.

III. Termin realizacji całego zadania

9. Data rozpoczęcia ……………………………….

10. Data zakończenia ……………………………….

11. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadanie wskazanej 
w § 3 umowy o udzielenie dotacji.
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IV. Wykaz (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą 
dokumenty po uprzednim porównaniu kopii i oryginału) dokumentów, których złożenie jest wymagane 
wraz z niniejszym wnioskiem, zgodnie z Regulaminem (§ 7).

12. Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające wykonanie całego 
zadania w terminie wraz z wyszczegółowieniem wykonanych parametrów (np. certyfikat kotła, parametry 
techniczne zakupionego urządzenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).

13. Protokół odbioru końcowego Nr ………….. z dnia …………………………… wystawiony przez 
…………………………………….. tel. ……………………………….. .

14. Faktura VAT/rachunek:

Nr ……………………….. z dnia ………………………. wystawiona/y przez …….…………..………

Nr ……………………….. z dnia ………………………. wystawiona/y przez …….…………..………

Nr ……………………….. z dnia ………………………. wystawiona/y przez …….…………..………

15. Inne dokumenty

…………….. Nr …………….. z dnia …………………… wystawiony przez ………………………….

…………….. Nr …………….. z dnia …………………… wystawiony przez ………………………….

…………….. Nr …………….. z dnia …………………… wystawiony przez ………………………….

……………………………………
data sporządzenia wniosku

……………………………………….
czytelny podpis Inwestora/-ów
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu wprowadzającego zasady 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 

Gminy Gidle w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę kotów C.O. w Gminie Gidle”

Gidle, dnia .........................

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko Inwestora:

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

adres inwestycji:

…………………………………………………….…………………………………………

oświadczam, że realizowane przeze mnie w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wymianę kotów C.O. w  Gminie Gidle” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prace polegające na :

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

zrealizowano zgodnie z zasadą zachowania konkurencji.

……………………………………….
podpis Inwestora
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