
UCHWAŁA NR XLVI/425/18
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Bełchatowa na dofinansowanie do 
zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. 

„Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, 
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art.  403 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, 
poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888, poz. 1999, z 2015 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 1566, 
poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9, poz. 88), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala , co 
następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do zmiany źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji poprzez 
wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa", sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Bełchatowie

Sebastian Brózda

Id: 1FD1FF30-6E43-43EA-936B-2308DD337472. Uchwalony Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XLVI/425/18

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 marca 2018 r.

REGULAMIN
udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Bełchatowa na dofinansowanie do zmiany źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. „Ograniczanie niskiej 
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, sposób jej rozliczania 

oraz sposób kontroli

§ 1. 1. Celem dotacji jest ograniczenie na terenie miasta Bełchatowa 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. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Programie - rozumie się zadanie pn. "Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 
na terenie miasta Bełchatowa";

2) Inwestycjach – rozumie się przez to przedsięwzięcia w ramach Programu, mające na celu 
ograniczenie niskiej emisji obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Bełchatowa na:

• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

• podłączenie do sieci gazowej,

• ogrzewanie elektryczne,

• ogrzewanie olejowe,

• ogrzewanie węglowe (piec minimum V klasy),

• ogrzewanie na biomasę,

• podłączenie odnawialnego źródła ciepła - pompy ciepła;

3) Trwałej zmianie systemu ogrzewania - rozumie się przez to likwidację lokalnych źródeł ciepła 
(tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków 
oraz kotłowni osiedlowych) i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła tj. podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź sieci gazowej, ogrzewanie 
elektryczne, olejowe, węglowe, ogrzewanie na biomasę lub odnawialne źródło energii - pompę 
ciepła.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze 
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - 
Terminologia, wymagania, badania  i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą;

- powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 
zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie;
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- posiadać certyfikat „Ekoprojektu” tj. dokument potwierdzający weryfikację zgodności 
z warunkami określonymi w „Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe - 
w przypadku kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji (pierwsze uruchomienie) nastąpiło od 
1 maja 2018r.

4) Wnioskodawcy – rozumie się przez to:

a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:

- osoby fizyczne,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- przedsiębiorcy,

- osoby prawne;

b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi;

5) Wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji składany przez Wnioskodawcę do 
Urzędu Miasta Bełchatowa, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

6) Wniosku o wypłatę dotacji - rozumie się wniosek o wypłatę dotacji, załączony do umowy na 
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła;

7) Trwałości Inwestycji - rozumie się przez to okres 5 lat licząc od daty jej zakończenia czyli daty 
sporządzenia protokołu odbioru Inwestycji;

8) Umowie - rozumie się przez to umowę zawartą między Wnioskodawcą a Miastem Bełchatów na 
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła;

9) Dotacji - rozumie się przez to dotację otrzymaną po przedstawieniu dokumentów 
potwierdzających wykonanie Inwestycji;

10) Wykonawcy Inwestycji - rozumie się przez to firmę/przedsiębiorstwo, które wykonało 
Inwestycję.

Warunki uczestnictwa w Programie

§ 2. 1. Do Programu może przystąpić Wnioskodawca, który:

. 1) posiada tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego oraz oświadcza że budynek/lokal:

a) jest użytkowany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,

b) posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła oparte na paliwie stałym,

c) nie posiada drugiego źródła ciepła w szczególności: kotła węglowego, gazowego, olejowego, 
kominka służącego do centralnego ogrzewania budynku/lokalu,

d) nie jest i nie był przyłączony do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w okresie ostatnich 5 lat 
licząc od momentu złożenia Wniosku,

2) w ramach Programu zobowiązuje się zainstalować źródło ciepła, które w chwili odbioru 
wykonanych prac zasilać będzie w energię cieplną cały budynek/lokal;

3) zobowiązuje się wymienić we własnym zakresie stare źródło ciepła na nowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem;
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4) zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z wstępną opinią 
kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni;

5) we własnym zakresie opracuje projekt budowlany lub wykonawczy niezbędny do realizacji 
Inwestycji;

6) uzyska wymagane zgody i pozwolenia wynikające z przepisów prawa;

7) w przypadku wymiany kotła na kocioł gazowy dodatkowo zobowiązany jest do: wystąpienia do 
odpowiednich organów administracji publicznej o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 
budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wystąpienia do odpowiednich organów administracji 
publicznej z zawiadomieniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
wystąpienia do odpowiednich organów administracji publicznej z zawiadomieniem 
o planowanym zakończeniu robót budowlanych;

8) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji 
Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 922);

9) w przypadku gdy tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego posiada więcej niż jedna osoba 
– przedstawi pisemną zgodę na podpisanie Umowy wszystkich osób posiadających tytuł prawny 
do budynku/lokalu mieszkalnego;

10) złoży oświadczenie, że nie zalega z podatkami i opłatami wobec Miasta Bełchatowa.

2. Dotacja nie będzie przyznawana w przypadku budynków oddanych do użytkowania po 
01.01.2017r.

Składanie wniosków

§ 3. 1.  Z zastrzeżeniem ust. 12 przystąpić do Programu mogą wyłącznie podmioty, które 
zgłoszą swoją chęć udziału w składając do Urzędu Miasta Bełchatowa Wniosek, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.

3. Za datę złożenia Wniosku liczy się datę wpływu Wniosku do Urzędu Miasta Bełchatowa.

4. W związku z ograniczoną wysokością środków finansowych, zabezpieczonych na realizację 
Programu w budżecie Miasta Bełchatowa, liczyć się będzie kolejność wpływu Wniosków.

5. Szczegółowe informacje o terminie składania Wniosków zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

6. Wnioski o udzielenie dotacji będą weryfikowane w ciągu 14 dni od ich wpływu przez 
pracowników komórek merytorycznych Urzędu Miasta Bełchatowa.

7. W przypadku złożenia Wniosku niekompletnego, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia.

8. Nieuzupełnienie Wniosku w terminie 7 dni od wezwania, będzie skutkowało pozostawieniem 
go bez rozpatrzenia.

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku, Wnioskodawca będzie poinformowany o terminie 
podpisania Umowy o dofinansowanie z Miastem Bełchatów. Wzór umowy zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

10. Odmowa podpisania Umowy oznacza rezygnację z udziału w Programie. Za odmowę 
podpisania umowy uznaje się brak działania Wnioskodawcy zmierzającego do podpisania Umowy 
w terminie wskazanym w piśmie skierowanym do Wnioskodawcy.

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Wnioskodawca powinien złożyć 
pisemne oświadczenie o rezygnacji.
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12. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 wpisywane są na listę rezerwową 
w kolejności zgodnie z terminem wpływu. W przypadku gdy Wnioskodawca wskazany 
w ust. 1 zrezygnuje z uczestnictwa w Programie, zostanie wykluczony z przyczyn formalnych lub 
w budżecie Miasta Bełchatowa pozostaną niewykorzystane środki finansowe zabezpieczone na 
realizację Programu, Wnioskodawcą staje się kolejna osoba z listy rezerwowej.

Wykonanie Inwestycji

§ 4. 1.  Wymiana źródła ciepła traktowana będzie jako całość składająca się z następujących po 
sobie etapów:

1) podpisaniu Umowy na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła,

2) zakupu i dostawy nowego źródła ciepła,

3) demontażu starego źródła ciepła,

4) montażu nowego źródła ciepła oraz wykonaniu niezbędnego zakresu instalacji c.o. w kotłowni,

5) montażu wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru Wykonawcy Inwestycji z zachowaniem zasad 
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Udzielenie i rozliczenie dotacji

§ 5. 1. W terminie określonym w Umowie o przystąpieniu do Programu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do wykonania Inwestycji i dostarczenia do Urzędu Miasta Bełchatowa Wniosku 
o wypłatę dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze Wniosku o wypłatę dotacji. 
Akceptacja złożonego Wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami stanowić będą 
podstawę do przekazania dotacji na rzecz Wnioskodawcy.

2. Dotacja może być udzielona, jeśli Wnioskodawca wykaże wykonanie zakupów i usług 
w ramach realizacji Inwestycji za pomocą dokumentów, tj. faktur lub rachunków wystawionych na 
Wnioskodawcę, zapłaconych w okresie kwalifikowania wydatków.

3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na budynek lub lokal mieszkalny, bez względu na 
liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania.

4. Warunkiem otrzymania dotacji jest:

a) trwała likwidacja starego źródła ciepła, potwierdzona oświadczeniem o trwałej likwidacji 
starego kotła na paliwo stałe. W przypadku gdy ww. źródło ciepła stanowi wyposażenie budynku 
trwale związane z podłożem lub ścianą, przez trwałą likwidację rozumie się również odcięcie od 
przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie paleniska, 
które uniemożliwi dalsze korzystanie z niego,

b) 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.

5. Za okres kwalifikowalności wydatków przyjmuje się okres od daty zawarcia Umowy pomiędzy 
Wnioskodawcą a Miastem Bełchatów do 30.10.2020r.

6. Dotacja udzielana będzie w wysokości 5.000,00 zł. W przypadku gdy Wnioskodawca poniesie 
koszty poniżej 5.000,00 zł, udzielona kwota dofinansowania będzie równa wysokości poniesionych 
kosztów. Pozostałe koszty Inwestycji stanowią wkład własny Wnioskodawcy.

7. Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła zgodnego z obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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8. W celu uzyskania wypłaty dotacji należy wraz z Wnioskiem o wypłatę dotacji dostarczyć 
dokumenty potwierdzające:

a) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż węzła cieplnego,

- zakup i montaż węzła cieplnego z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;

b) w przypadku podłączenia do sieci gazowej:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż kotła lub pieca gazowego,

- wykonanie podłączenia do sieci gazowej (jeśli dotyczy);

c) w przypadku podłączenia ogrzewania elektrycznego:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż grzejników, piecy elektrycznych;

d) w przypadku ogrzewania olejowego:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż pieca olejowego;

e) w przypadku ogrzewania kotłem węglowym klasy V:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż pieca węglowego klasy V;

f) w przypadku podłączenia odnawialnego źródła ciepła - pompy ciepła:

- demontaż istniejącego źródła ciepła,

- zakup i montaż pompy ciepła.

9. Przyznawanie dotacji odbywa się pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków 
w budżecie Miasta Bełchatowa oraz do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na 
realizację Programu na dany rok w budżecie Miasta Bełchatowa.

10. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 9 podawana będzie w ogłoszeniu 
o naborze Wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Bełchatowa.

11. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) Inwestycje, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako 
likwidacja pieców i kotłów węglowych oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak 
pył PM2,5, pył PM10, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, dwutlenek węgla CO2 i benzeno-a-
piren; 

b) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;

c) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku/lokalu.

12. Dotacja nie jest udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, 
finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte Regulaminem (zakaz podwójnego 
finansowania) oraz na podatek od towarów i usług (VAT) możliwy do odliczenia przez 
Wnioskodawcę.

13. Po podpisaniu Umowy nie dopuszcza się wymiany źródła ciepła na inne niż zadeklarowane 
w Umowie.
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14. Do Wniosku o wypłatę dotacji należy dołączyć:

1) oświadczenie o wyborze wykonawcy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji;

2) dokumenty księgowe wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty po podpisaniu 
Umowy tj. faktury, rachunki wystawione na Wnioskodawcę oraz potwierdzenia przelewów, 
wpłat gotówkowych, pokwitowania bądź potwierdzenia dokonania przy użyciu karty płatniczej, 
z których w sposób jednoznaczny wynika jakiego tytułu i jakiego dokumentu (faktury/rachunku) 
dotyczyła płatność. Faktura/rachunek powinna zawierać w szczególności nazwę usługi 
wykonanej w ramach Inwestycji;

3) protokół odbioru Inwestycji wystawiony przez Wykonawców realizujących Inwestycję. 
W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one 
podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna). Jeżeli ww. 
protokół zawiera wykaz usterek, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do 
eksploatacji, do rozliczenia należy również załączyć protokół potwierdzający ich usunięcie;

4) oświadczenie o trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe, nie modyfikowaniu kotła 
umożliwiającego spalanie odpadów, użytkowaniu urządzenia grzewczego objętego 
dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku, składowaniu opału w warunkach 
chroniących przed zawilgoceniem, używaniu paliwa zgodnego z parametrami dopuszczonymi 
przez producenta w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia (jeśli dotyczy);

5) umowę z dostawcą ciepła sieciowego/gazu / energii elektrycznej (jeśli dotyczy);

6) wymagane decyzje administracyjne (jeśli dotyczy);

7) oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu;

8) certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa 
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, nie starsze niż 
5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy);

9) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po realizacji Inwestycji;

10) oświadczenie o procentowej wielkości powierzchni budynku mieszkalnego wykorzystanej na 
działalność gospodarcza (jeśli dotyczy);

11) certyfikat „Ekoprojektu” tj. dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami 
określonymi w „Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe - w przypadku kotłów, których 
rozpoczęcie eksploatacji (pierwsze uruchomienie) nastąpiło od 1 maja 2018r.(jeśli dotyczy).

15. Uwzględnione do rozliczenia oryginały faktur lub rachunków zostaną opisane przez 
Pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa i po zatwierdzeniu dotacji do wypłaty, zwrócone do 
Wnioskodawcy. Protokół odbioru, potwierdzenie zapłaty po rozliczeniu dotacji zostaną zwrócone 
Wnioskodawcy.

16. Po złożeniu kompletnego Wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami przez 
Wnioskodawcę, pracownik Urzędu Miasta Bełchatowa przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół 
z oględzin, przy udziale Wnioskodawcy. Celem oględzin będzie potwierdzenie likwidacji każdego 
starego źródła ciepła oraz zamontowania i uruchomienia nowego.

17. Wypłata dotacji Wnioskodawcy nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od daty podpisania 
protokołu z oględzin.

18. Kwota dotacji przekazana będzie na wskazany przez Wnioskodawcę w Umowie rachunek 
bankowy.

Id: 1FD1FF30-6E43-43EA-936B-2308DD337472. Uchwalony Strona 6



19. Udzielanie dotacji w danym roku, odbywać się będzie do momentu wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Bełchatowa. Wnioski o wypłatę dotacji, 
które nie otrzymają dofinansowania w związku z brakiem środków finansowych, nie będą 
rozliczone.

Sposób kontroli wykonania Inwestycji i prawidłowości udzielonej dotacji

§ 6. 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości Inwestycji, na którą otrzymał 
dofinansowanie. Nie może w okresie trwałości Inwestycji dokonywać żadnych zmian i przeróbek na 
zamontowanych urządzeniach oraz nie może zamontować w instalacji centralnego ogrzewania 
innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła.

2. Wnioskodawca zapewni dostęp osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, tj. 
upoważnionym przedstawicielom Urzędu Miasta Bełchatowa celem przeprowadzenia kontroli 
eksploatacji tego urządzenia w okresie trwałości Inwestycji.

3. Miasto Bełchatów zastrzega sobie prawo do:

1) przeprowadzenia kontroli wykonania Inwestycji po zakończeniu jego realizacji, w okresie 
trwałości Inwestycji;

2) wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przypadku uzasadnionego podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu lub Umowy,

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu, w postaci urządzeń 
niespełniających wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub Umowie.

4. Wnioskodawca zapewni dostęp do budynku/lokalu, w którym wykonana została Inwestycja  
osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, tj. upoważnionym przedstawicielom Urzędu 
Miasta Bełchatowa celem przeprowadzenia kontroli eksploatacji urządzeń zainstalowanych 
w ramach Inwestycji (w tym weryfikację faktur za dostarczane paliwo tj. ciepło miejskie bądź gaz) 
w okresie Trwałości Inwestycji.

5. Zasady i tryb zwrotu dotacji określają szczegółowo art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984 oraz z 2017r. poz. 191, 
poz. 1948 oraz poz. 2260).

Odstąpienie i wykluczenie Wnioskodawcy z Programu

§ 7. 1.  Wnioskodawca może odstąpić od realizacji Inwestycji przed podpisaniem Umowy.

2. W przypadku odstąpienia Wnioskodawcy od realizacji Inwestycji wszelkie poniesione koszty 
i zobowiązania finansowe między Wnioskodawcą a Wykonawcą Inwestycji spoczywają na 
Wnioskodawcy.

Warunki przyznawania pomocy de minimis

§ 8. 1. Udzielenie dotacji na rzecz przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie 
z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

2. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielaną zgodnie z warunkami 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jeśli będzie ona udzielana na 
wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie.
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3. Udzielenie dotacji stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielaną zgodnie 
z warunkami 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.U. UE L 190 z 28.06.2014) oraz przepisami ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jeśli będzie ona 
udzielana na wniosek podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rybołówstwie.

4. Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 
dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione w ust. 1-3.

5. Udzielenie pomocy de minimis potwierdza się wydaniem stosownego zaświadczenia o pomocy 
de minimis. W przypadku realizacji Inwestycji w budynkach mieszkalnych, w których jest/będzie 
prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia, zaświadczenie 
będzie wydane uwzględniając stosunek procentowy powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie 
działalności do powierzchni użytkowej mieszkalnej.

6. Wnioskodawca objęty pomocą de minimis, w celu uzyskania pomocy, zobowiązany jest 
dostarczyć wraz z Wnioskiem:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - dotyczy wyłącznie 
Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-
prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub 
w sektorze rybołówstwa;

2) informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311, z późn. zm.) - dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność 
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;

3) informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - dotyczy wyłącznie 
Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.

7. Wnioskodawca korzystający z pomocy może zostać wezwany do przedłożenia w żądanym 
terminie dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania 
i monitorowania.

8. Wnioskodawca korzystający z pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią 
związane przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.

9. Udzielenie pomocy de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na 
podstawie niniejszego Regulaminu, ma zastosowanie nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym 
w ramach zadania pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie 
miasta Bełchatowa”

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do 
Programu wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Id: 1FD1FF30-6E43-43EA-936B-2308DD337472. Uchwalony Strona 8



Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach zadania 
pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

* dane wymagane
** dane wymagane, jeżeli dotyczy
*** dane niewymagane

I.   Dane Wnioskodawcy * 

Imię, nazwisko / nazwa:

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

PESEL ** : ………………………………………………………       NIP ** : ………………………………………………………

Telefon lub email: ………………………………………………………

Adres zamieszkania/siedziba

miejscowość: …………………………   kod pocztowy……………………

adres: ……………………………………   nr domu/nr lokalu: ………/………

Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, jeżeli jest inny niż podano powyżej **)

miejscowość: …………………………   kod pocztowy……………………

adres: ……………………………………   nr domu/nr lokalu: ………/………

Sposób przekazania dotacji:

przelewem na konto Wnioskodawcy nr:

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

własność/współwłasność.
inne/ jakie ** ………………………………………………

II.   Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę/pełnomocnika Wnioskodawcy ** 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej:

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

Telefon lub email *** : ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko pełnomocnika1:………………………………………………………………………………………………

Telefon lub email *** :………………………………………………………………………………………………………………
1 W przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również 

pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo ma upoważniać pełnomocnika do 
występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie udzielenia dotacji celowej na wskazane we wniosku zadanie.
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B. Dane planowanej Inwestycji

I.   Lokalizacja Inwestycji zaplanowanej do wykonania *

Bełchatów, kod pocztowy: 97-400

ulica: ………………………………………… nr domu/nr lokalu : ………………

II.   Charakterystyka Inwestycji planowanej do wykonania w latach 2018-2020 *

1. Opis likwidowanego źródła ciepła/likwidowanych źródeł ciepła:

Oświadczam, iż posiadam kocioł starej generacji  o mocy zainstalowanej (w kW) ………

W przypadku likwidacji więcej niż jednego źródła ciepła (np. w budownictwie 
wielorodzinnym) należy podać łączną wartość likwidowanych źródeł oraz ilość zużywanego 
paliwa i jednostkową moc każdego z kotłów (ew. średnią)

III.  Opis Inwestycji zaplanowanej do wykonania *

a)Rodzaj źródła ciepła:
sieć ciepłownicza sieć gazowa (kocioł na gaz ziemny)

W przypadku braku możliwości podłączenia do ww. sieci:
kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny 
(5 klasa) kocioł na biomasę

kocioł na gaz płynny kocioł na olej opałowy

elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła) pompa ciepła

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

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

jednostka(Mg/m3/MW
h/l) …………………

d)Planowane zużycie ciepła z sieci (w GJ/rok)  (dotyczy tylko przyłączy 
do PEC) …………………
e)dominujące paliwo zasilające sieć PEC (dotyczy tylko przyłączy do PEC) …………………

IV.  Planowane koszty inwestycji *
Netto Brutto

1.  Koszt zakupu nowego źródła ciepła
2.  Koszt demontażu
3.  Koszt montażu
4.  Koszt modernizacji instalacji
5.  Inne (np. Dokumentacja projektowa, 

inwentaryzacja, audyty itp.)
6. Koszt całkowity 

(zaokrąglić do pełnych złotych)

V. 
  Termin wykonania Inwestycji *

·planowana data rozpoczęcia realizacji Inwestycji - …………

·planowana data zakończenia realizacji Inwestycji - ……………
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C. Dokumenty, oświadczenia

I.   Dokumenty2 wymagane przy składaniu niniejszego wniosku *:

1. dowód tożsamości,

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego,

3. dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz 
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej **,

4. inne:

a)  dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej * :

dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia,

dla ogrzewania gazowego – warunki przyłączenia

b) zgodę na podpisanie Umowy wszystkich osób posiadających tytuł prawny do budynku/lokalu 
mieszkalnego**;

c) oświadczenie z Wydziału Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Bełchatowa o zgodności 
instalacji nowego źródła ciepła z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

II.   OŚWIADCZENIE * 

Oświadczam, że:

1. Oświadczam, iż Inwestycja nie była/nie będzie finansowanie z innych źródeł niż w ramach 
Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta 
Bełchatowa”.

2. Oświadczam, iż w nieruchomości, na terenie której będzie realizowana Inwestycja nie jest 
prowadzona /jest  prowadzona* działalność gospodarcza.

3. Oświadczam, iż nie zalegam z podatkami oraz opłatami wobec Miasta Bełchatowa.

4. Posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej projektem oraz zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania Inwestycji przed, w toku jej 
realizacji oraz po jej zakończeniu.

6. Wszelkie działania w zakresie modernizacji systemu grzewczego są podejmowane na 
odpowiedzialność i ryzyko Wnioskodawcy i są zgodne z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

7. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we Wniosku o udzielenie dotacji na 
zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach zadania pn. „Ograniczanie niskiej 
emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, w celu przyznania 
dofinansowania na zmianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu 
pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”. 
Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje również przetwarzanie podanych danych 
w przyszłości, pod warunkiem, że nie ulegną zmianie cele przetwarzania.

2 Wykaz kserokopii dokumentów, wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku (oryginały dokumentów 
Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć lub okazać przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku
o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach Programu 
pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie na zmianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach 
Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta 
Bełchatowa”, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli. Oświadczam, że dane zawarte we 
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych podanych w oświadczeniu, jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-
400 Bełchatów,

2) moje dane osobowe w zakresie podanym we wniosku o udzielenie dotacji na zmianę źródła 
ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach Programu  pn. „Ograniczanie niskiej emisji 
poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, będą przetwarzane wyłącznie 
w celu przyznania dofinansowania dot. zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych w ramach Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł 
ciepła na terenie miasta Bełchatowa”, 

3) dane osobowe w zakresie poczty elektronicznej e-mail i nr telefonu wykorzystane będą tylko 
i wyłącznie w celu kontaktowania się w procedurze przyznania dofinansowania na zmianę 
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu pn. „Ograniczanie 
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”,

4) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
przyjęcia Wniosku do rozpatrzenia,

6) mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

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

Data Podpis Wnioskodawcy

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy, 
muszą zawierać adnotację „nie dotyczy”. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne 
z udzieleniem dotacji.
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