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UCHWAŁA NR 281/XXXVII/2022
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na
trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi
systemami grzewczymi”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559) oraz na podstawie art. 403 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1973 z późn. zm.)
Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą
likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami
grzewczymi”. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który określa szczegółowy tryb
postępowania o przyznanie dofinansowania oraz sposób jego rozliczania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województ
wa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Tarnowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–2–

Poz. 1588

Załącznik do uchwały Nr 281/XXXVII/2022
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację
nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami
grzewczymi.
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym z wyłączeniem podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania
na kotły ekologiczne, ze środków budżetowych Gminy Trzebielino. Corocznie w budżecie
Gminy Trzebielino ujmowane będą środki na finansowanie zadań objętych regulaminem,
których wysokość określona zostanie w uchwale budżetowej przyjętej przez radę gminy.
2. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5,
PM10 oraz benzo(a)pirenu emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych w
budynkach mieszkalnych, poprzez udzielanie dotacji na wymianę źródła ciepła dla posiadaczy
nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino.
§ 2.
1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy i stanowi refundację części
kosztów poniesionych na zakup nowego źródła ciepła.
2. Dotację, o której mowa w § 1 można uzyskać na wymianę źródła ciepła w domu
mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, którego podstawową funkcją jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, położonym na terenie Gminy Trzebielino.
3. Wnioskodawca może otrzymać dotację jednokrotnie na tę samą nieruchomość w trakcie
obowiązywania niniejszego regulaminu.
§ 3.
1. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania
dofinansowaniem jest trwałe wyłączenie z użytku wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej wnioskiem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) kominków bez instalacji rozprowadzającej ciepło po powierzchni użytkowej budynku,
c) pieców objętych ochroną konserwatorską.
2. Potwierdzeniem trwałej likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe jest pisemne oświadczenie
wnioskodawcy.
3. W ramach zadania, dotacji celowej podlegać będzie wymiana starego źródła ciepła na
proekologiczne źródła ciepła określone jak w tabeli poniżej:
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Proekologiczne źródło ciepła
Kocioł na biomasę - pellet drzewny (zakup i
montaż kotła na pellet drzewny z
automatycznym sposobem podawania paliwa
z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i
regulującą,
układem
doprowadzenia
powietrza
i
odprowadzenia
spalin,
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem c.w.u. z osprzętem)
Pompa ciepła powietrze/woda (zakup i
montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z
osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/
buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem)
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
(zakup
i
montaż
pompy
ciepła
grunt/woda, woda/woda z osprzętem,
zbiornikiem
akumulacyjnym/
buforowym,
zbiornikiem
c.w.u.
z osprzętem)
Zakup/montaż
kotła
gazowego
kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem,
armaturą zabezpieczającą i regulującą,
układem doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin, zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem
cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz.
Ogrzewanie elektryczne – zakup i montaż
urządzenia
grzewczego
elektrycznego
(innego niż pompa ciepła), materiałów
instalacyjnych wchodzących w skład
systemu
ogrzewania
elektrycznego,
zbiornika
akumulacyjnego/buforowego,
zbiornika c.w.u. z osprzętem
Kocioł zagazowujący drewno – drewno
kawałkowe (zakup i montaż kotła
zagazowującego drewno z osprzętem,
armaturą zabezpieczającą i regulującą,
układem doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia
spalin,
zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem
c.w.u. z osprzętem)
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Wymagania techniczne
Kotły na pellet drzewny muszą posiadać
certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);

Pompy
ciepła
muszą
spełniać
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń
wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A+ na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej.
Pompy
ciepła
muszą
spełniać
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń
wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A++ na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej
Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń,
wymagania klasy efektywności energetycznej
minimum A na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej
Przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie
warunków określonych przez zakład energetyczny

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać
certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę
efektywności energetycznej minimum A+ na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do
zgazowania biomasy w formie drewna
kawałkowego albo do spalania biomasy w formie
pelletu drzewnego.

4. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości takich jak np.: domy letniskowe oraz budynków
w budowie i wybudowanych po roku 2021r. .
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§ 4.
1. Inwestor ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o
udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem nowego źródła
ciepła.
2. Gmina Trzebielino udzieli dotacji uprawnionemu beneficjentowi w wysokości 40 % wartości
kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów:
a) 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku domów jednorodzinnych oraz
wyodrębnionych lokali w budynkach wielorodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 3
b) 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) w przypadku domów wielorodzinnych
w których źródło ciepła zasila co najmniej cztery lub więcej lokali mieszkalnych, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku finansowania inwestycji realizowanej przez Beneficjenta z różnych źródeł,
Gmina Trzebielino udzieli dotacji w wysokości, która wraz z pozostałymi środkami
pozyskanymi z innych źródeł nie przekroczy 100% wartości inwestycji.
§ 5.
1. Za datę poniesienia kosztu kwalifikowalnego uznaje się datę wystawienia faktury lub
rachunku.
2. Nie będą dofinansowane następujące koszty:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania,
b) koszty robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy ostatecznego.
§ 6.
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej – wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Trzebielino. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko/nazwę, adres, nr telefonu kontaktowego wnioskodawcy;
b) adres nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie, nr ewidencyjny działki, obręb
ewidencyjny;
c) zakres planowanych prac objętych wnioskiem;
d) planowany termin realizacji zadania,
e) planowany koszt przedsięwzięcia.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji celowej należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
b) dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący, przedstawiająca źródło ciepła przed
modernizacją ( w wersji papierowej lub elektronicznej podpisanej i przesłanej na adres e-mail
sekretariat@trzebielino.pl );
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c) w przypadku, gdy inwestor nie jest jedynym właścicielem nieruchomości zobowiązany jest
do przedłożenia pisemnej zgody pozostałych właścicieli na wymianę dotychczasowego źródła
ciepła.
3. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie będzie następowało według daty ich wpływu do
Urzędu Gminy Trzebielino oraz kompletności.
4. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków
finansowych przeznaczonych na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w
następnym roku budżetowym, w zależności od posiadanych środków.
5. W przypadku braków we wniosku i/lub załącznikach lub wątpliwości co do treści w nich
zawartych wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/lub złożenia wyjaśnień
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
6. W przypadku nieuzupełnienia brakujących danych i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie
oraz w przypadku przedłożenia niepełnych danych i/lub wyjaśnień – wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia nowego kompletnego
wniosku.
7. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie umowy,
zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Trzebielino.
§ 7.
1. Beneficjent jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zrealizowania zadania, jednak
nie później niż do dnia 15 listopada, do złożenia w Urzędzie Gminy Trzebielino informacji o
zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem. Do informacji Beneficjent dołączy faktury
potwierdzające zakup nowego źródła ciepła, certyfikaty, dokument potwierdzający montaż
nowego źródła ciepła oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę. Faktura musi być wystawiona
na imię i nazwisko Beneficjenta, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do zakupionego
źródła ciepła.
2. Wypłata środków zostanie poprzedzona wizją lokalną, mającą na celu sprawdzenie
zgodności zamontowania nowego kotła do centralnego ogrzewania z przedstawionymi
dokumentami. Z wizji sporządza się protokół.
3. Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia wizji potwierdzającego
wykonanie zadania objętego umową.
§ 8.
1. Jeżeli Beneficjent nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona
rozliczenia nie otrzyma dofinansowania.
2. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją
i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz umowy przez okres trwałości
przedsięwzięcia wynoszący 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

