
UCHWAŁA NR XVIII/99/2020
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.1)) art. 403 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396, ze zm.2)), uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć (inwestycji)  
podejmowanych w celu ochrony powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Wielka 
Nieszawka i kryteria wyboru inwestycji objętych dotacją.

§ 2. 1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej dotacją jest udzielana na 
dofinansowanie przedsięwzięć, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na systemy spełniające 
wymagania  określone w ust.4, w istniejących budynkach jednorodzinnych/lokalach mieszkalnych.

2.  Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia 
I jest udzielana na wniosek właścicieli lub współwłaścicieli.

3.  Gmina Wielka Nieszawka dopuszcza równoległe finansowanie inwestycji z Programu Czyste Powietrze, 
przy czym dotacja  określona w ust.1 i dotacja udzielona w ramach programu Czyste Powietrze nie może 
przekraczać 100 % kosztów inwestycji.

4. Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych 
urządzeń grzewczych (kotłów) na pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas  funkcjonujące 
kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku, przy czym nowe 
urządzenia grzewcze tj.:

1) kotły na pellet – muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. 
UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

2) kotły na gaz – muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 
2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE;

3) pompy ciepła - muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

1) 1309, 1571,1696 i 1815
2) 1403, 1495 1501,1527 1519, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166
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2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym 
dyrektywę 2010/30/UE oraz  wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

§ 3.   Dotacje będą  udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 
15.11.2020 r., przy czym w przypadku zrealizowania inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
do wniosku należy dołączyć:

a) zdjęcia potwierdzające funkcjonowanie starego pieca w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę jako adres 
inwestycji.

b) dokument potwierdzający zezłomowanie starego pieca;

§ 4. Nabór wniosków o dotację będzie trwał od 1 marca do 31 marca 2020 r.

§ 5. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek do Wójta Gminy Wielka 
Nieszawka zawierający:  Imię, nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku 
bankowego, dane pełnomocnika, o ile został ustanowiony,  numer działki, obręb ewidencyjnych, oświadczenie 
o tytule prawnym do nieruchomości – numer księgi wieczystej nieruchomości, rodzaj zabudowy, powierzchnia 
ogrzewania budynku, rodzaj istniejącego źródła ciepła, opis zadania. Przykładowy wzór wniosku został 
przedstawiony w załączniku nr 1 do Uchwały. W przypadku gdy Wnioskodawca nie został uwidoczniony 
w księdze wieczystej, należy do załączyć inne dokumenty wskazujące, że jest właścicielem bądź 
współwłaścicielem danej nieruchomości.

§ 6. 1. Gmina Wielka Nieszawka w 2020 roku zamierza udzielić 25 dotacji, po 6 dotacji na sołectwo 
Wielka Nieszawka, Cierpice oraz Brzoza oraz 7 dotacji na sołectwo Mała Nieszawka, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gdy w danym sołectwie zgłoszono mniej wniosków niż wskazane w ust. 1, niewykorzystana pula 
przekazywana jest do sołectwa, w którym zgłoszono najwięcej wniosków.

3.  W przypadku, gdy liczba wniosków złożonych  w poszczególnych sołectwach jest większa niż pula 
przewidziana dla sołectwa, Gmina Wielka Nieszawka przeprowadza losowanie dla danego sołectwa.

4. Procedura udzielenia dotacji przebiegać będzie w następujących etapach:

1) Etap 1, w którym zostanie dokonana ocena zgodności wniosków z wymogami Uchwały i będzie nadany  
przez Gminę numer wniosku, który zostanie przesłany (drogą e-mailową, listownie) Wnioskodawcy;

2) Etap 2, w którym Wnioskodawcy zostaną wezwani do ewentualnych uzupełnień złożonych wniosków, jeśli 
będzie taka konieczność;

3) Etap 3, w którym zostanie opublikowana  lista z numerami wniosków wybranych do udzielenia dotacji, 
odrzuconych oraz wybranych do losowania.

4) Etap 4, w którym zostanie przeprowadzone publiczne losowanie wniosków przeznaczonych do udzielenia 
dotacji oraz ustalona zostanie lista rezerwowa

5.   Miejsce i termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Wielka Nieszawka z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

6.  W przypadku rezygnacji Wnioskodawców  wylosowanych/spełniających wymogi Uchwały z dotacji,  
uwolnione środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na przedsięwzięcia ujęte na liście rezerwowej.

§ 7. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy. 

§ 8. W celu rozliczenia dotacji, Beneficjent ma obowiązek  złożenia informacji o wykonaniu dotowanego 
przedsięwzięcia (przykładowy wzór informacji został przedstawiony w załączniku do nr 2 do Uchwały)  oraz 
przedstawienia następujących dokumentów: 

1) kserokopii faktury/rachunku za kocioł/pompę ciepła;

2) kopię protokołu odbioru robót potwierdzającego  wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego 
instalatora;

3) zdjęcia pieca zamontowanego wraz z tabliczką znamionową;

4) protokół zezłomowania wymienianego pieca;
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5) atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań obowiązujących norm 
określonych w  § 2 ust 4 Uchwały.

§ 9. W celu rozliczenia dotacji Gmina Wielka Nieszawka zastrzega sobie prawo dokonania kontroli 
wykonania zadania, na które została przyznana dotacja.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Tarkowska
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Załącznik nr 1 do Uchwały

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINASNOWANIE
KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA,
REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA

I. DANE DO WNIOSKU

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

PESEL………………………………………………………………………………adres
mailowy…………………………………………..

adres zamieszkania: .......................................................... nr domu: ............................................………..

miejscowość: ................................................. kod pocztowy: .................................................................

nr telefonu: .............................................................................................................................................

adres do korespondencji: ulica: ................................................... nr domu: ............................................

miejscowość....................................................kod pocztowy ..................................................................

Nazwa i nr rachunku bankowego:

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

DANE PEŁNOMOCNIKA*

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

PESEL: .....................................................................................................................................................

seria i nr dowodu osobistego: ................................................................................................................

adres do korespondencji: ulica: ..................................................... nr domu: ........................................

miejscowość:......................................................kod pocztowy: .............................................................

nr telefonu: .................................................................................................................
………………...........

*wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć
pełnomocnictwo do Wniosku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 940



II. LOKALIZACJA ZADANIA

miejscowość: .................................................................. nr domu: ........................................................

Numer działki:..........................................obręb ewidencyjny: ..............................................................

Tytuł prawny do nieruchomości/lokalu (nr księgi wieczystej): ..............................................................

Rodzaj zabudowy: jednorodzinna/wielolokalowa*

III. POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU: ............................................ (m2)

IV. RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Typ, rodzaj kotła: ....................................................................................................................................

Moc kotła:...............................................................................................................................................

Rodzaj i średnie zużycie roczne paliwa (w tonach): ................................................................................

Inne dane techniczne: .......................................................................................................…………...........

V. OPIS ZADANIA

Rodzaj źródła ciepła po modernizacji – zaznaczyć właściwe:

□ pellet

□ gazowe

□ biomasa

□ pompa ciepła

Model/typ kotła planowanego do zakupu:........................................................................…………………..

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

………

Szacunkowy koszt zakupu kotła: .............................................................................................................

1. Oświadczam, że posiadam prawo własności, współwłasności nieruchomości, umożliwiający wykonanie
inwestycji*.

2. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące źródło ciepła na paliwa stałe i zobowiązuje się
zlikwidowania istniejącego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania w
okresie 5 lat od rozliczenia dotacji oraz do rozliczenia dofinansowania.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udzielenia dotacji celowej do wymiany źródła ciepła
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

4. Korzystam/Nie korzystam * i będę korzystał/ła/nie będę korzystał/ła* z innych środków publicznych w celu
finansowania zadania objętego niniejszym wnioskiem.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, Administratorem Państwa danych
osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem naborem będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Wielka
Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl telefonicznie
56 678 12 12.
a) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący
sposób: wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl

*niepotrzebne skreślić

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

(data i podpis właściciela nieruchomości)
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Załącznik nr 2 do Uchwały

INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ

Na podstawie umowy nr: ............................ zawartej w dniu: ..................................................................

Ja niżej podpisana/ny: ...............................................................................................................................

(imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości/lokalu)

zamieszkały w:.......................................................... nr:............................................................................

kod pocztowy: ..................................... …………………………………………………………………………………………………

informuję, że zrealizowałem/łam zadanie polegające na wymianie istniejącego źródła ciepła na nowe

poprzez kupno urządzenia grzewczego opalanego gazem, pelletem, lub pompę ciepła.*

Na nieruchomości mieszkalnej (w lokalu), której jestem właścicielem/użytkownikiem wieczystym,

położonej/ym na działce nr: ............................w miejscowości: ...............................................................

...................................................... numer..................................................................................................

w pomieszczeniu: ...........................................................................................…………………………………….....

zostało zamontowane urządzenie..............................................................................................................

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

............................................................................................................... o mocy (kW)

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

(data i podpis właściciela nieruchomości)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/99/2020

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 28 stycznia 2020 r.
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