Załącznik do uchwały Nr XXIII/176/2021
Rady Gminy Mielec z dnia 16 czerwca 2021 r.
Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Mielec
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
I. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1) Regulamin – niniejszy dokument definiujący warunki uczestnictwa osób fizycznych w realizacji
inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe
i ich wymiany na kotły gazowe lub kotły na pellet drzewny.
2) Gmina – Gmina Mielec z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
3) Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem, mieszkańcem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie gminy Mielec, gdzie
zamontowana zostanie instalacja objęta dofinansowaniem.
4) Beneficjent – Wnioskodawca, który podpisał Umowę w sprawie refundacji części poniesionych
kosztów na wymianę źródła ciepła.
5) Budynek mieszkalny – oznacza budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny,
umiejscowiony na terenie gminy Mielec, w którym zamieszkuje osoba fizyczna.
6) Dotacja celowa/refundacja - wsparcie finansowe polegające na przekazaniu dotacji celowej
refundację części poniesionych kosztów na inwestycję pochodzącą z budżetu Gminy Mielec w
proporcji 50% środków Gminy Mielec i 50% pomoc finansowa udzielona przez Powiat Mielecki.
7) Kocioł - zespół urządzeń składający się z kotła gazowego lub na pellet drzewny oraz niezbędnej
armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i
spełniających następujące wymogi:
a) muszą być fabrycznie nowe,
b) muszą posiadać certyfikat wystawiony przez producenta, że kocioł spełnia 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
c) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez kotły o nominalnej
mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być niższa niż 75%;
d) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przez kotły o nominalnej
mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być niższa niż 77%;
e) emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń z kotłów z
automatycznym podawaniem paliwa nie mogą przekraczać 40 mg/m3, a z kotłów zasilanych
ręcznie paliwem stałym nie mogą przekraczać 60 mg/m3;
f) emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń z
kotłów z automatycznym podawaniem paliwa nie mogą przekraczać 20 mg/m3, a z kotłów
zasilanych ręcznie paliwem stałym nie mogą przekraczać 30 mg/m3;
g) emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń z kotłów z
automatycznym podawaniem paliwa nie mogą przekraczać 500 mg/m3, a z kotłów
zasilanych ręcznie paliwem stałym nie mogą przekraczać 700 mg/m3;
h) emisje tlenków azotu wyrażane jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego
ogrzewania pomieszczeń z kotłów opalanych biomasą nie mogą przekraczać 200 mg/m3.
8) Kocioł na paliwo stałe - podlegający wymianie kocioł opalany takim paliwem jak: drewno, torf,
węgiel brunatny, węgiel kamienny, węgiel antracytowy i grafit.
9) Nabór – proces wyboru Wnioskodawców prowadzony przez Gminę Mielec.
10) Umowa – Umowa w sprawie refundacji części poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła
11) Inwestycja – to likwidacja niskosprawnego i wyeksploatowanego kotła na paliwo stałe którego
wiek wynosi powyżej 10 lat oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego lub na pellet drzewny
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spełniającego kryteria określone w punkcie 7) z zaznaczeniem, że wymiana istniejącego źródła
ciepła na kocioł na pellet drzewny możliwa jest tylko w przypadku braku dostępności
nieruchomości do sieci gazowej.
12) Brak dostępności nieruchomości do sieci gazowej – na działce, na której położony jest budynek
mieszkalny brak jest przyłącza gazowego i sieci gazowej.
Rozdział 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
I. Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na likwidacji
niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe, których wiek wynosi powyżej 10 lat oraz
zakup i montaż nowego kotła gazowego lub na pellet drzewny spełniającego kryteria określone w
punkcie 7).
1. Kryteria naboru inwestycji do dofinansowania, które należy spełnić łącznie:
1) Budynek mieszkalny, którego dotyczy inwestycja położony jest na terenie gminy Mielec.
2) Wiek dotychczasowego źródła ogrzewania wynosi powyżej 10 lat. Potwierdzeniem spełnienia
kryterium jest zdjęcie kotła oraz zdjęcie tabliczki znamionowej lub dokumentu zakupu kotła lub
oświadczenie właściciela o braku dokumentów potwierdzających wiek kotła wraz z
oświadczeniem: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art.
233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że: wiek kotła przeznaczonego do likwidacji wynosi
powyżej 10 lat” wraz z własnoręcznym podpisem właściciela.
2. Dofinansowaniem nie są objęte inwestycje zrealizowane przed zawarciem umowy właściciela
budynku mieszkalnego z Gminą Mielec.
3. Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
2) budynków w budowie,
3) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
4) nowo wybudowanych budynków, nieposiadających źródła ogrzewania.
4. Dofinansowaniem nie są objęte koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu kotła,
jak również koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo kocioł.
5. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła
oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację inwestycji zgodnie z przepisami
prawa i wymogami zawartymi w rozdziale 1, pkt. 7).
6. Wszystkie kotły montowane w ramach realizowanej inwestycji muszą być fabrycznie nowe i
posiadać certyfikat. Kotły 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.
Rozdział 3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową oraz wysokość refundacji
I.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową.
1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem,
mieszkańcem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie gminy Mielec,
gdzie zamontowana zostanie instalacja objęta dofinansowaniem.
2. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie
dotacji celowej wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na załączonym wzorze
stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Dotacja celowa udzielana jest wyłącznie jednorazowo w formie refundacji części poniesionych przez
wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 2.
II. Wysokość refundacji
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1. Refundacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w
uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy z tym, że wysokość dotacji celowej dla jednego
wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła, jednak nie więcej niż 3.200,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście złotych), niezależnie od wysokości poniesionych przez Beneficjenta
kosztów na realizację inwestycji.
2. Beneficjent jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania jednorazowo dla jednej
nieruchomości, niezależnie od ilości zrealizowanych inwestycji.
3. Gmina nie udziela zaliczek na poczet realizacji inwestycji.
Rozdział 4. Warunki udzielenia refundacji
I.

Warunkiem udzielenia refundacji jest:
1. Poniesienie udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji,
2. Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
składa wniosek o udzielenie dotacji celowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3 wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadany przez niego tytuł prawny do nieruchomości,
2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu,
3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe wraz z
elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument
potwierdzający wiek kotła. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu wnioskodawca wraz z
dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie o wieku źródła ciepła.
4) w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ogrzewania na kocioł na pellet
oświadczenie o tym, że na działce, na której położony jest budynek mieszkalny brak jest
przyłącza gazowego i sieci gazowej.
5. Wnioski, o których mowa w pkt. 3 wraz z załącznikami należy składać w terminie określonym w
ogłoszeniu o naborze wniosków. Nabór wniosków ogłasza Wójt Gminy Mielec w drodze
zarządzenia.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych załączników określonych w niniejszym
Regulaminie Gmina Mielec wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie uznaje się za złożony w pierwotnej
dacie.
Rozdział 5. Tryb wyboru beneficjentów

I.

II.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o którym mowa w
rozdziale 4, pkt. 5. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone we wskazanym terminie osobiście lub
drogą pocztową – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mielec.
Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kryteriów określonych w Rozdziale 2, w
ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
1. Planowana liczba wniosków, w ramach których udzielone zostanie dofinansowanie to refundacja
wymiany kotłów w minimum 25 budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Mielec.
2. Jeżeli złożonych i poprawnie zweryfikowanych zostanie większa ilość wniosków niż możliwa do
dofinansowania w ramach posiadanych środków decydować będzie kolejność złożonych w
terminie wniosków zgodnie z potwierdzonymi podpisem pracownika Urzędu Gminy Mielec datą
i godziną wpływu oraz kolejno nadawanymi numerami wniosków.
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3. Na podstawie powyższych kryteriów sporządzona i przekazana do publicznej wiadomości
zostanie lista wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.
4. Po opublikowaniu listy, nastąpi podpisywanie umów z wnioskodawcami.
III.
Gmina może odmówić przyznania refundacji w przypadku:
1. Wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.
2. Wykonania inwestycji z naruszeniem przepisów prawa.
3. Nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. II wnioskodawcy nie przysługują w stosunku do Gminy
żadne roszczenia.
IV.
Udzielenie refundacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez wnioskodawcę z Gminą.
1. Gmina pisemnie zawiadomi wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu
podpisania umowy.
2. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia umowy w terminie określonym w ust. 1
uznaje się za rezygnację z otrzymania dofinansowania.
3. Wypłata dotacji celowej następuje w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji.
Rozdział 6. Kontrola i rozliczenie dotacji
I.

1.
2.
3.
4.

II.

III.

1.

2.

Beneficjenci, z którymi Gmina zawarła umowy o udzielnie dotacji celowej za zrealizowaną
inwestycję, zobowiązani są do zakończenia inwestycji i przedłożenia w terminie do 12 listopada
2021 roku, następujących dokumentów:
Kopii faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty,
poświadczonych za zgodność z oryginałem,
Certyfikatu kotła potwierdzającego, że zakupione źródło ciepła spełnia wymogi minimum klasy
A,
Zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego demontaż dotychczasowego źródła
ciepła i przekazanie go do utylizacji, potwierdzonego przez uprawnionego odbiorcę,
Oświadczenia, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie refundacji
beneficjent nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania
udzielanej ze środków budżetu Gminy na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu.
Beneficjenci, którym udzielono refundację, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego
inwestycji w postaci użytkowania nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakończenia inwestycji.
Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją
inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz w okresie 5 lat od dnia przekazania refundacji na konto
beneficjenta.
W przypadku podejrzenia zamontowania kotła niespełniającego wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie, beneficjent zobowiązany jest do udzielania na wezwanie Gminy
wszelkich wyjaśnień niezbędnych do należytego wyjaśnienia sprawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z dokumentami złożonymi przez
beneficjenta, przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami
naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, w przypadku i na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe
I.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz niniejszy Regulamin zostaną opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Mielec, na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl, na tablicach
ogłoszeniowych Urzędu Gminy Mielcu.
II.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Rady Gminy Mielec.
III.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – WNIOSEK o refundację środków finansowych przeznaczonych na wymianę
źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mielec
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2. Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia wnioskodawcy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie współwłaścicieli
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