
UCHWAŁA NR XXXV/231/2021 
RADY GMINY LIPNICA WIELKA 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lipnica 
Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania 

w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez 
wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na 

wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), 
art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 ze zm.) – Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się „Regulamin udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka 
dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę niskowydajnych 
i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła 
ciepła” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Wielka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Karkoszka 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B100C500-9367-434A-A7B2-6AD390066690. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały nr XXXV/231/2021 

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

REGULAMIN 

udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania 

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła 

ciepła. 

§1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia użytych w nim wyrażeń: 

1. Beneficjent – Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł weryfikację przed rozpoczęciem 

inwestycji; 

2. Budynek mieszkalny – w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku; 

3. c.o. – centralne ogrzewanie; 

4. c.w.u. – ciepła woda użytkowa; 

5. Dotacja – bezzwrotne dofinansowanie udzielane Beneficjentom przez Gminę na podstawie Umowy; 

6. Gmina – Gmina Lipnica Wielka; 

7. Inwestycja – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła na zasadach określonych  

w umowie i Regulaminie; 

8. Koszt kwalifikowany – koszt/wydatek poniesiony w związku z realizacją dotacji zgodnie z umową o 

dofinansowanie. 

9. Lista rankingowa – lista wnioskodawców, których wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację; 

10. Lista zainteresowanych dofinansowaniem – sporządzona przez Gminę lista Wnioskodawców; 

11. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła; 

12. Program/Gminny program wymiany kotłów – przedsięwzięcie realizowane przez Gminę polegające 

na wymianie starych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe źródła ciepła na zasadach określonych w 

Regulaminie; 

13. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; 

14. Stare źródło ciepła – niskowydajny, nieekologiczny kocioł na paliwo stałe; 

15. Umowa – umowa pomiędzy Beneficjentem, a Gminą określająca szczegółowe warunki udzielenia, 

rozliczenia oraz wysokości dotacji na realizację inwestycji; 

16. Urząd – Urząd Gminy Lipnica Wielka; 

17. Weryfikacja – proces dokonywania przez Gminę oceny wniosku; 

18. Wniosek – dokument złożony przez Wnioskodawcę, zawierający informacje stanowiące podstawę 

do opracowania Listy zainteresowanych dofinansowaniem wg. załącznika nr 1 do niniejszego 

Regulaminu; 

19. Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji w ramach Programu; 

20. Wójt – Wójt Gminy Lipnica Wielka; 

21. Wykonawca – przedsiębiorca dokonujący wymiany źródła ciepła zgodnie z zasadami Regulaminu. 

 

§2 

Postanowienia ogólne oraz warunki udzielenia dotacji 

1. Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Lipnica Wielka na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, polegające na modernizacji 

systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka 
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poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne  

i proekologiczne źródła ciepła, w tym na: 

1) Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie emisji z automatycznym 

podawaniem paliwa, spełniający wymagania „ekoprojektu” w zakresie efektywności 

energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 

lub Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 oraz spełniające kryteria 5 klasy sprawności wg 

normy PN-EN 303-5:2012; 

2) Kocioł kondensacyjny gazowy; 

3) Kocioł zgazowujący drewno; 

4) Pompę ciepła do c.o. i c.w.u.. 

2. Celem udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1 jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

emitowanych na terenie Gminy Lipnica Wielka do powietrza w wyniku procesów spalania paliw 

stałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

3. Dotacja może być przeznaczona na wymianę kotłów i palenisk poniżej 3 klasy efektywności 

energetycznej.  

4. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie, dla budynku – którego dotyczy wniosek 

o dofinansowanie, musi być złożona deklaracja do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB).  

5. Dopuszcza się udzielenia Dotacji Beneficjentom będącym osobami fizycznymi, dla budynków 

mieszkalnych.  

6. W przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni przekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku, dotacji nie udziela się, a wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.  

7. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 

budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

8. Dotacja przysługuje jednorazowo na dany budynek mieszkalny. 

9. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował będzie instalowanie tylko fabrycznie nowego źródła ciepła. 

10. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja przez inwestora dotychczasowych 

głównych źródeł ciepła służących do centralnego ogrzewania budynku. 

11. Dotacja będzie udzielana wyłącznie na inwestycje wykonywane w budynkach, dla których 

pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 lipca 2017 r. 

12. Nie udziela się Dotacji na wykonanie prac projektowych, zakup i montaż dodatkowego 

wyposażenia (np. wewnętrzna instalacja c.o./c.w.u.). 

13. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła 

ciepła oraz wyboru Wykonawcy. 

14. Dotację udzielaną w ramach niniejszego Programu można łączyć z programem „Czyste Powietrze” 

oraz „Ulgą termomodernizacyjną”, jeżeli suma uzyskanego dofinansowania nie przekroczy 100% 

kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Inwestycji. 

 

§3 

Wysokość dotacji 

1. Wysokość dotacji celowej wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), jednakże nie więcej 

niż 100% poniesionych kosztów na demontaż starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego 

źródła ciepła o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1-4. 

2. Warunkiem przekazania Dotacji za wykonaną Inwestycję jest zawarcie z Gminą Umowy i jej 

realizacja na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Dotacją nie są objęte koszty poniesione przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy z Gminą. 

4. Dotacja wypłacana będzie na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w podpisanej Umowie. 
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§4 

Warunki przystąpienia do Programu oraz procedura przyznania dotacji 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik  nr 

1 do Regulaminu. 

2. Wniosek składa się w Urzędzie w jeden z następujących sposobów: 

1) w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica 

Wielka 518 lub 

2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /10u2dhr77g/SkrytkaESP. 

3. Termin składania wniosków obwieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy, na 

tablicy ogłoszeń oraz miejscach zwyczajowo przyjętych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

naboru. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy. 

5. Rozpatrywanie wniosków powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Wielka lub osobie upoważnionej 

przez Wójta. 

6. Wójt Gminy Lipnica Wielka lub osoba, o której mowa powyżej, uprawnieni są do weryfikacji danych 

zawartych we wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym. 

7. Wnioski niekompletne podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu w terminie do 7 dni po otrzymaniu 

przez wnioskodawcę wezwania w formie pisemnej lub telefonicznej z Urzędu. 

8. Nie dokonanie uzupełnień w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku, o czym 

wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

9. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację, zostaną zarejestrowane na Liście rankingowej 

według kolejności wpływu do Urzędu. 

10. Miejsce na Liście zainteresowanych dofinansowaniem oraz Liście rankingowej nie może być 

przedmiotem zbycia, zmiany lub przejęcia przez inne osoby. 

11. W przypadku, gdy budynek stanowi własność więcej niż jednej osoby wraz z wnioskiem należy 

złożyć oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o zgodzie na realizację inwestycji przez 

wnioskodawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

12. W przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej wraz z wnioskiem 

należy złożyć oświadczenie o zgodzie współmałżonka na realizację inwestycji przez wnioskodawcę, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

13. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku wraz z wnioskiem należy dołączyć 

oświadczenie właściciela o zgodzie na realizacje inwestycji przez wnioskodawcę, którego wzór 

stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

14. Wraz z wnioskiem należy złożyć także oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę przed 

1 lipca 2017 r., którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

15. Złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia dotacji Wnioskodawcy. 

16.  O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji Wójt Gminy Lipnica Wielka lub osoba, 

o której mowa w §4 ust. 5 zawiadomi Wnioskodawcę na piśmie, wzywając jednocześnie do zawarcia 

z Gminą Lipnica Wielka umowy o udzielenie dotacji. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku o 

udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie również poinformowany na piśmie. 

17.  Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735) i nie przysługuje na nie odwołanie. 

18.  Wnioskodawca podpisuje umowę niezwłocznie po wezwaniu, jednak nie później niż w terminie  

14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do podpisania umowy. 

19.  Niepodpisanie umowy w terminie określonym w ust. 18 jest równoznaczne z rezygnacją przez 

Wnioskodawcę z wnioskowanej dotacji. 

20.  Ustala się trwałość projektu, o której mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, równą 3 lata licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym Beneficjent otrzymał Dotację na rachunek bankowy. 
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§5 

Zakres rzeczowy oraz zakres kosztów kwalifikowanych 

1. Zakres kosztów kwalifikowanych dla Inwestycji obejmuje demontaż starego źródła ciepła wraz  

z zakupem i montażem nowego źródła ciepła. 

2. Nie przyznaje się dotacji na wszelkie inne wydatki związane z inwestycją. 

3. Nowe źródło ciepła powinno być trwale związane z Budynkiem mieszkalnym, w którym zostało 

zainstalowane. 

§6 

Zasady rozliczenia dotacji 

1. Środki przeznaczone do wypłaty z tytułu dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi tylko  

i wyłącznie po zrealizowaniu Inwestycji zgodnie z niniejszym Regulaminem i zawartą umową, której 

wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

2. W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji, jest 

zobowiązany w terminie określonym w tej umowie do przedłożenia w Urzędzie Gminy Lipnica 

Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518, następujących dokumentów: 

1) Kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do 

Regulaminu. 

2) Kopię faktur VAT lub rachunków (opisanymi za zgodność z oryginałem) z wyszczególnionymi 

kosztami kwalifikowanymi, wystawionych na Beneficjenta (jako nabywcę), potwierdzających 

zakres i koszty zrealizowanej Inwestycji – oryginały do wglądu; 

3) Protokołu odbioru dostaw/robót/usług montażowych, wystawionego na dostawcę/wykonawcę 

prac wraz z oświadczeniem wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i przepisami szczegółowymi, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu; 

4) Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć Oświadczenie o korzystaniu z innego rodzaju 

dofinansowania na modernizację systemu ogrzewania, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do 

Regulaminu; 

5) Dokumentów technicznych określających parametry źródła ciepła; 

6) Dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zrealizowaną Inwestycję; 

7) Kopię dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (opisanego za 

zgodność z oryginałem) – oryginał do wglądu; 

8) Dokumentacji fotograficznej realizacji zadania (min. 2 szt.). 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji Beneficjent 

zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

W takim przypadku rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu. 

4. Wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, o którym 

mowa w ust. 3 traktowane będą jako rezygnacja z dotacji. 

5. Przekazanie dotacji na rachunek wskazany przez Wnioskodawcę nastąpi w terminie do 30 dni po 

pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie dotacji. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Przez co najmniej 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Beneficjent otrzymał 

Dotację, jest zobowiązany do użytkowania nowego źródła ciepła zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wytycznymi określonymi w instrukcji, jako jedyne źródło ciepła służącego do centralnego 

ogrzewania Budynku. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia na zamontowanym urządzeniu naklejki informującej 

o dofinansowaniu z budżetu Gminy Lipnica Wielka, którą otrzyma w momencie zawarcia Umowy 

z Gminą. 

3. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

…………………………………....
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

………………………………….... 

…………………………………....
(adres) 

 

WÓJT GMINY Lipnica Wielka 

Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE Z BUDŻETU GMINY LIPNICA WIELKA 

DOFINANSOWANIA DO MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

 

Ważne! Wniosek oraz informacje o wnioskodawcy należy uzupełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do demontażu starego źródła ciepła, zakupu 

i montażu: 

1) kotła gazowego kondensacyjnego, 

2) pompy ciepła do c.o. i c.w.u., 

3) kotła zgazowującego drewno, 

4) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie1. 

w budynku mieszkalnym nr ……….…….. zlokalizowanym na działce ew. nr …………...........… 

w miejscowości ……………………………………….., który stanowi moją własność / 

współwłasność / umowa użyczenia / przedmiot najmu / dzierżawy1. 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

Jednocześnie oświadczam, że działalność gospodarcza prowadzona w powyższym budynku 

mieszkalnym nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.2 

 

……………………………………    …………………………………… 
(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Jeśli dotyczy 
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Informacje o Wnioskodawcy 

 

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………...…………………………………………………………... 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………... 

Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………... 

Nr konta (do przelania dofinansowania): 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli o zgodzie na realizację inwestycji przez wnioskodawcę 

(załącznik nr 2 do Regulaminu);* 

2. Oświadczenie współmałżonka o zgodzie na realizację inwestycji przez wnioskodawcę (załącznik nr 3 do 

Regulaminu);* 

3. Oświadczenie właściciela o zgodzie na realizację inwestycji przez wnioskodawcę (załącznik nr 4 do 

Regulaminu);* 

4. Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę przed 1 lipca 2017 r. (załącznik nr 5 do Regulaminu); 

 

* - jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie współwłaściciela/i 

 

Ja/My* niżej podpisana/y/ni*........................................, posługujący/a* się nr PESEL 

…………………………………………………………….. oświadczam/oświadczamy*, że jako 

współwłaściciel/współwłaściciele* budynku mieszkalnego nr ……….…….. zlokalizowanego na 

działce ew. nr …………...........… w miejscowości 

………………………………………..wyrażam/y* zgodę na inwestycję polegającą na wymianie 

starego niskowydajnego źródła ciepła na nowe wysokosprawne źródło ciepła w ramach Gminnego 

programu wymiany kotłów ogłoszonego przez Gminę Lipnica Wielka. 

Jednocześnie akceptuję/my* treść Regulaminu udzielania dofinansowania oraz 

wyrażam/y* zgodę na przekazanie całości dotacji na rzecz Beneficjenta w przypadku uzyskania 

dofinansowania. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis współwłaściciela/i) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie Współmałżonka Wnioskodawcy 

 

Ja, niżej podpisana/y* …………………………….. posługująca/y* się nr PESEL 

………………………… oświadczam, że jako współmałżonek Wnioskodawcy, wyrażam zgodę 

na realizację inwestycji polegającej na wymianie starego niskowydajnego źródła ciepła na nowe 

wysokosprawne źródło ciepła w budynku mieszkalnym nr ……….…….. zlokalizowanym na 

działce ew. nr …………...........… w miejscowości ……………………………………….. 

w ramach Gminnego programu wymiany kotłów ogłoszonego przez Gminę Lipnica Wielka. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis Współmałżonka) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie właściciela budynku 

 

Ja niżej podpisana/y*........................................posługująca/y* się nr PESEL 

…………………………………………………………….. oświadczam/oświadczamy*, że jako 

właściciel budynku mieszkalnego nr ……….…….. zlokalizowanego na działce ew. nr 

…………...........… w miejscowości ……………………………………….. wyrażam zgodę na 

inwestycję polegającą na wymianie starego niskowydajnego źródła ciepła na nowe 

wysokosprawne źródło ciepła w ramach Gminnego programu wymiany kotłów ogłoszonego przez 

Gminę Lipnica Wielka. 

Jednocześnie akceptuję treść Regulaminu udzielania dofinansowania oraz wyrażam zgodę 

na przekazanie całości dotacji na rzecz Beneficjenta w przypadku uzyskania dofinansowania. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis Właściciela) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie  

wnioskodawcy o uzyskaniu pozwolenia na budowę przed 1 lipca 2017 r. 

 

Ja niżej podpisana/y* ........................................ posługująca/y* się nr PESEL 

……………………………………………………………..  oświadczam, że budynek mieszkalny 

nr ……….…….. zlokalizowany na działce ew. nr …………...........… w miejscowości 

……………………………………….., w którym zostanie przeprowadzona wymiana źródła 

ciepła uzyskał pozwolenie na budowę przed dniem 1 lipca 2017 r. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

UMOWA NR …… 

 

Zawarta w dniu: ………………….….………………., 

pomiędzy Gminą Lipnica Wielka, reprezentowaną przez Mateusz Alojzy Lichosyt - Wójta Gminy 

Lipnica Wielka, przy kontrasygnacie Janusza Pakos - Skarbnika Gminy Lipnica Wielka 

zwanej dalej Gminą. 

a 

........................................................................... 
(imię i nazwisko) 

........................................................................... 
(zamieszkałym) 

........................................................................... 
(PESEL) 

zwanym dalej Beneficjentem 

 

§ 1. 

Beneficjent zobowiązuje się do zakupu: 

1) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, albo 

2) kotła gazowego kondensacyjnego, albo 

3) kotła zgazowującego drewno, albo 

4) pompy ciepła do c.o. i c.w.u. 

oraz demontażu starego źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła.  

 

§ 2. 

1. Gmina zobowiązuje się do refundacji części kosztów inwestycji z budżetu w ramach posiadanych 

środków, z których zostanie zmodernizowany system ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnego 

i nie ekologicznego paleniska i kotła na wysokowydajne i proekologiczne źródło ciepła w budynku 

mieszkalnym nr …………… zlokalizowanym na działce ew. nr …………… w miejscowości 

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

2. Wysokość dotacji celowej wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), jednakże nie więcej niż 

100% poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu. 

3. Wysokość dotacji jest zgodna z Regulaminem udzielania dofinansowania do modernizacji systemów 

ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez 

wymianę niskowydajnych i nie ekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne 

źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Lipnica Wielka, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/231/2021 

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. i z wnioskiem beneficjenta nr …………..…. 

z dnia ……………………................. 

 

§ 3. 

1. Beneficjent otrzyma zwrot części kosztów inwestycji, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) - po zakończeniu inwestycji i po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o wypłatę 

dotacji celowej z budżetu Gminy Lipnica Wielka na zakup niskoemisyjnego urządzenia grzewczego 

wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 nastąpi w terminie do 30 dni po pozytywnej weryfikacji 

wniosku o rozliczenie dotacji. 

3. Środki zostaną przekazane na konto Beneficjenta: 

Nazwa Banku i numer konta: …………………………………………………………………… 
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§ 4. 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy do dnia 31 

października 2022 roku. 

2. Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o rozliczenie dotacji do 14 dni od dnia zakończenia prac, 

zgodnie z ust. 1 powyżej.  

 

§ 5. 

Beneficjent zobowiązuje się, że w okresie trwałości projektu udostępni teren inwestycji celem 

przeprowadzenia kontroli pod względem sposobu eksploatacji zamontowanego urządzenia grzewczego. 

 

§ 6. 

1. Ustala się trwałość projektu równą 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Beneficjent 

otrzyma dotację. 

2. Jeśli w okresie trwałości projektu kontrola wykaże nieprawidłowości w eksploatacji lub demontaż 

kotła, na Beneficjenta zostanie nałożona kara umowna w wysokości udzielonego dofinansowania. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

4. Po upływie terminu o którym mowa w pkt 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 7. 

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy 

sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy Lipnica Wielka. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

……………………………     .……………………………………… 

       (Gmina)       (właściciel nieruchomości) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

…………………………………....
(imię i nazwisko beneficjenta) 

………………………………….... 

…………………………………....
(adres) 

…………………………………....
(PESEL) 

 

WÓJT GMINY Lipnica Wielka 

Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI DO MODERNIZACJI SYSTEMU 

OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM UDZIELONEJ Z BUDŻETU  

GMINY LIPNICA WIELKA 

 

W związku z zawartą umową nr ……………………… z dnia ……………………… r.  

o udzielenie z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemu 

ogrzewania w budynku mieszkalnym, 

zawiadamiam o wykonaniu inwestycji oraz wnoszę o wypłatę dotacji. 

 

Załączam: 

1. Kopię faktur VAT lub rachunków (opisanymi za zgodność z oryginałem)  

z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi, wystawionych na Beneficjenta (jako nabywcę), 

potwierdzających zakres, termin i koszty zrealizowanej Inwestycji; 

2. Protokół odbioru dostaw/robót/usług montażowych wraz z oświadczeniem wykonawcy  

o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami szczegółowymi; 

3. Oświadczenie o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania na modernizację systemu ogrzewania; 

4. Dokument techniczny określający parametry źródła ciepła; 

5. Dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną Inwestycję; 

6. Kopię dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (opisanego za zgodność z oryginałem); 

7. Dokumentację fotograficzną realizacji zadania (min. 2 szt.). 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

spisany w dniu ………….……….. r. w ………………………….…….. 

 

1.  Nazwa zadania:  

„Dofinansowanie z budżetu Gminy Lipnica Wielka do modernizacji systemów  

ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez 

wymianę niskowydajnych i nie ekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i 

proekologiczne źródła ciepła”. 

2.  Beneficjent: 

…………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko, adres) 

3.  Wykonawca: 

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

(nazwa, adres, NIP) 

4.  Zakres rzeczowy odbieranego zadania obejmuje: 

a) Zakup nowego pieca z certyfikatem ECODESIGN; 

b) Demontaż ………….. szt. starego źródła ciepła opalanego 

……………………………………..........................; 

c) Montaż nowego źródła ciepła: 

• kocioł na pellet: marka/model: ………………………………....……….., moc: …….. kW; 

• kocioł kondensacyjny gazowy: marka: ……………………..……,  o mocy …………..kW; 

• kocioł zgazowujący drewno: marka/model: ………………………..……, moc: …….. kW; 

• pompa ciepła do c.o. i c.w.u.: marka: …………………..……, o mocy ……………….. kW*; 
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5.  Kalkulacja kosztów zgodnie z zakresem wskazanym w pkt 4.: (przedstawiona poniżej lub 

załączony kosztorys) 

Lp. Zakres Ilość 
Cena 

jednostkowa 

Razem 

netto 

Podatek 

VAT 
Razem brutto 

1       

2       

3       

4       
 

6.  Stwierdzone usterki i niedoróbki: ……………………………………………… 

7.   Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 

…………………..…………….    …………………………..……. 

(podpis Beneficjenta)      (podpis Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

O wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi 

obowiązującym w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności 

i według wiedzy fachowej 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że roboty budowlane związane z modernizacją systemu 

ogrzewania w budynku mieszkalnym nr ………… zlokalizowanym na działce ew. nr 

………………  w miejscowości …………….……… zostały wykonane zgodnie z wszelkimi 

normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu 

należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej; 

 

 

………………………… 

(data i podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie 

wnioskodawcy o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania na modernizację systemu 

ogrzewania w budynku mieszkalnym 

 

Ja niżej podpisana/y*........................................posługująca/y* się nr PESEL 

……………………………………………………………..  oświadczam, że w ramach 

modernizacji systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym nr ……….…….. zlokalizowanym na 

działce ew. nr …………...........… w miejscowości ………………………………………..:, 

korzystałem / nie korzystałem* z dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste 

Powietrze”, a kwota otrzymanej dotacji wyniosła: …………. zł (słownie: 

……………………………… złotych).** 

 

* - niepotrzebne skreślić 

** - uzupełnić jeśli dotyczy 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B100C500-9367-434A-A7B2-6AD390066690. Podpisany Strona 16


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1

