WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów
ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła z budżetu Gminy
Grodzisk Wielkopolski.
Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
PESEL
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail

Charakterystyka planowanego zadania
Dokładny adres nieruchomości,
numer działki
Planowana wysokość
realizacji zadania

kosztów

Powierzchnia budynku/lokalu
Rodzaj i ilość likwidowanych
pieców na paliwa stałe
Planowane nowe źródło ciepła
Data
rozpoczęcia
zadania

realizacji

Data
zakończenia
zadania

realizacji

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z zasadami określonymi w uchwale nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku
Wielkopolskim z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła
ciepła.
2. Posiadam następujący tytuł prawny do nieruchomości: ………………………….*
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin mojej nieruchomości przez przedstawicieli Gminy
Grodzisk Wielkopolski w celu potwierdzenia danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji
zadania.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
5. W budynku jest/ nie jest prowadzona działalność gospodarcza**.
6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie
tym niezwłocznie poinformuję Dotującego.
8. Oświadczam, że ubiegam się/ będę się ubiegał / nie ubiegam się o dotację z innych środków
publicznych na wymianę źródła ciepła**.

...............................................................
Miejscowość i data złożenia wniosku

..................................................................
Podpis Wnioskodawcy

Wykaz załączników do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której planuje się realizację
zadania.
2. Zgłoszenie planowanych prac lub pozwolenie na budowę ( jeśli jest wymagane).
3. Kosztorys planowanych prac sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub
instalatorskie.
4. Kopia umowy lub rachunku potwierdzająca możliwość dostarczania niezbędnych mediów do
zasilania źródła ciepła.
* Rodzaj tytułu prawnego: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo
rzeczowe, trwały zarząd, stosunek zobowiązaniowy, posiadacz samoistny.
** niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1. Z
administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Burmistrz Grodziska Wlkp. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo:
iod@grodzisk.wlkp.pl
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji na doﬁnansowanie kosztów wymiany
systemów ogrzewania na paliwa stałe ekologiczne źródła ciepłą z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski, na podstawie na
podstawie
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
(art.
6
ust.
1
lit.
a
RODO).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. . Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem
danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej
www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce: „Ochrona danych osobowych”.
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UCHWAŁA NR VI/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany systemów
ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co
następuje:
§ 1. W celu poprawy efektywności energetycznej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń
pochodzących z pieców oraz kotłowni na paliwa stałe określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Grodzisk Wielkopolski na trwałą likwidację ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie ich ekologicznymi
źródłami ciepła w budynkach i lokalach wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe.
§ 2. 1 Dotację mogą uzyskać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Środowiska.
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis,
a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:
a) rozporządzeniem Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L.2013.352.1),
b) rozporządzeniem Komisji(UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. UE.
L.2013.352.9),
3. Beneficjentami dotacji mogą być podmioty legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości,
wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego
zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub są posiadaczami samoistnymi nieruchomości.
§ 3. 1 Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku lub lokalu
mieszkalnym wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów na paliwa stałe. Do uzyskania dofinansowania
nie jest konieczna likwidacja pieców objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie
walory estetyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.
2. Dopuszcza się posiadanie w nieruchomości jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek,
pod warunkiem, iż urządzenie to nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do
pomieszczeń innych niż to, w którym jest zainstalowane.
3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danej nieruchomości lub
lokalu mieszkalnym.
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§ 4. Dotacja może być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym
na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub energią elektryczną.
§ 5. Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia
(kosztów kwalifikowanych):
1) koszt demontażu palenisk na paliwa stałe,
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
3) koszt zakupu i montażu armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności:
rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania
spalin, itp.
§ 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania),
2) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, uzgodnienia itp.,
3) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku,
4) zakup i montaż nowych źródeł ciepła w nowobudowanych budynkach,
5) wydatki poniesione przed zawarciem umowy o dotację z Gminą Grodzisk Wielkopolski.
§ 7. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające
normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
§ 8. 1 Dotacji udziela się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy
Grodzisk Wielkopolski na dany rok budżetowy.
2. Wysokość dotacji celowej wynosi: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednakże nie więcej niż
50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
§ 9. 1 Warunkiem przyznania dotacji celowej jest złożenie przed rozpoczęciem modernizacji systemu
ogrzewania, pisemnego wniosku o dotację do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
2. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku
budżetowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności ich
złożenia.
3. Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego
inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku
o wypłatę dotacji.
§ 10. 1 Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy gminą
a wnioskodawcą.
2. Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:
a) dane personalne wnioskodawcy,
b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości,
c) opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła ciepła,
d) szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła
ciepła,
e) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
f) zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przez prawo
budowlane,
g) kopie umów lub rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania
nowego źródła ciepła,
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h) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362)
oraz – w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca- infomacji
określonych w:
a) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz. 311 ze zm.) - w przypadku pomocy de
minimis na podstawie rozporzązenia Komisji UE nr 1407/2013, albo:
b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie (Dz.U.Nr 121, poz. 810) - w przypadku
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.
3. W przypadku braków we wniosku wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie
14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Z wnioskodawcą, który spełnił wszystkie warunki udzielania dotacji zostaje zawarta umowa.
§ 11. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca obowiązany jest złożyć:
a) wniosek o wypłatę dotacji,
b) fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu),
c) protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,
d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,
e) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z zasadami określonymi
w uchwale.
§ 12. Gmina Grodzisk Wielkopolski ma prawo do kontroli nieruchomości w zakresie zgodności stanu
faktycznego wykonanego zadania w terminie 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. W zakresie , w jakim niniejsza uchwała przewiduje pomoc de minimis jej przepisy obowiązują do
31 grudnia 2020 r. z możliwością ich stosowania w 6 – miesięcznym okresie przejściowym określonym
w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1).

